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 : ىناثلا ىسايعلا لمعلا صاخ ىلرعلا بدألا خيرات نم عبارلا ءزحلا اذه

 ىديأ م مكحلا ديل اقم د نه اهيف ثدح امو ةيسايسلا ةايحا هيف تلوانت دقو

 مل ناك الو « ةراضح الو ةفاقث باحصأ اونوككي مو . كّرلا ىديأ ىلإ سرفلا
 تناكو" : ديدش ًاداسف ةيموكحلا ةادألا تدسفف « ةيسايس مقنب الو ةرادإب "ةفرعم

 كلنا ىف شيعي بعشلا روهمج ناكو ٠ « ميعنلاو فرتلا ىف قرت : ”ةقيط كانه

 نم لفتت ناك اهو - لقت اب ”ةرهدزم ةيلقعلا ةايحلا تلظو .. سؤبلاو

 مواعلا يلا فق نيعراب ءاملعو ماظع ةمسالف روهظل ' اه امم . ةيسنجألا تافاقثلا

 ظ . ةيمالكلاو ةيمالسإلاو ة ةيخحب . .راتلاو ةيدقنلاو ةيغالبلاو ةيوغللا

 اهمئاقدو ةيب رعلا صئاصخ ءارعشلا 0 كنكر دفع رعشلا طاشن تروصو

 امم « ةريزغ ةيركف رئاخذ مهراعشأ اوعدوأ فيكو ٠ انا الثمت ةيقيسوملاو ةياامحلا

 ىسايعلا رصعلا ف ةثدحت ملا ىرخألاو ةعدقلا تاعوضوملا ىف نود دجب : مهلعج

 ىصقتس وأ ىدلحتي داكي ال امب لفُحتت « ديدجتلا نم ةفلتخم ار وص لوألا ٠

 نومظ. :يو ىميلعتلا رعشلا نومي اولظو . ةعدتتسبملا ةايخألاو ةركتبملا راكفأألا نم

 ] . ةفرعملا فونص ف خيراتلا ريغو خيراتلا هيف

 مكهتجلا نب ' ىلع مهو ءرصعلا ىف ءارعشلا ا ملعأ اًيخيرات اًيليلحت اًمثحي تدحبو
 ”ةيعاد ناكف ”ماهتجلا نبا امأ «رتبوسصلو زتسعمملا | نباو ورلا نباو ىرستحَسبلاو

 قو فاطعتسالا قف همظن ام هراعشأ عورأو ؛ هل لع لك عم اللهم حيصي لكوتملل

 .ناكو . ثراوكلا هب. تازنو بوطحلا هل تسمهللا نيح نادل ريوصت

 و رد نمز ىلإ لكوتملا نمز نم ءافلحلا طالب ىف ىمسرلا رعاشلا 7 رشحببلا

 رخسس ام عم : هقوذتو هدقنو رعشلا ىف ذئنيح تداس ىتلا ةظفاحما ةعزنلا لثمت 50



 ى هتراهم عمو « ةعئارلا هناحلأو هءاغنأو رسآلا قيسوملا لامحللا نيوالت نم اهيف هل

 لثمم ىورلا نبا هلباقي ناكو . ناردمدعلاو ةراضحلا رهاظمو ةيردحتبلا كراعلا فصو

 ىلإ ةردانلا هتيرقيعب ذفن دقو « هيناعمو هبيلاسأو هتاعوضومو رعشلا ىف ةيديدجتلا ةعزنلا

 راكفأ ريغ « رخاسلا ءاجملا نم رخآ ديدج- نوأو عئارلا ةعيبطلا رعش نم ديدج نول

 زتعأا نبا ةايح زربتو . لاب ىلع هيقباسا الو هي رصاعمل رطخت 1 تاريوصتو رطاوخو

 ناكو . ةليخألاو روصلاب رخزت ىهو « هراعشأ ىف هدجو هيبأ ةاسأمو ةذرغأا هتئيبو

 مظان لوأ "دعي و « ةعيرطلا ءارعش نم وهو « ةيرعشلا هتعنصب ىنّعَي ىربونصلا

 ] . ةيبرعلا ىف تايجلثال

 , ةلباقتم فئاوط ىلع مهتعزوو « مالعألا ءالؤه ءارو ني ريثكل تضرعو

 ءارعشو «راوثلا ضعب عم وأ ةعيشلا عم وأ نييسابعلا ءافلحلا عم ةسايسلل ”ءارعشف
 فيفع لزغ ءارعشو «ريره وأ ئداع ءاجه ءارعشو « داوقااو ةالولاو ءارزولا ضعبل

 . نويبعش ءارعشو ( فوصتو دهز ءارعشو « نوو وهل ءارعشو . حيرص ىدام و |

 روف ناوصت غلا“ . اهنولشمي نم ريخ نع ةفئاط لك ىف ثدحتأ نأ تلواحو
 :٠ ةيبدألا مهت :امصخشل

 تنواعت فيك ًاروصم ةيبدألا ةرايعلاب هيف ةفسلفلا ا ربل فأ كيش

  نكاو « تفعض دق ةباطخلا تناكو « ةيغالبلا هسيباقم عضو ىف ةفلت# تائيب

 ذخخأو « ةيفوص ظعاوم ىلإ ةيدُهّز ظعاوم نم لوحتو« اًمعساو اًطاشن طشن ظعولا
 هني طيس هسراتنأب  ”ةناكفاوب نضتقلا 1غ كاندي < حاشا "فون لا اشي
 تاباتكلا عباوط نم حبصتو « ةيملعلا تائيبلا عيمج ىف تارظانملا رثكتو . ةماعلا
 ةلباقتم روص ىف ةيبرع ريغو ةيبرع ةريثك صيصاقأ ممجَتو . ةيبدألا
 . نيهبانلا اهباتك لضفب ةرهدزم ةيناويدلا لئاسرلا لظتو . ح'دتملاو حادسقلا نم

 قنأتلا اهيف رثاكتي نأ ىلع اهتسعْدقر ”قيض دعاسيو « ةيناوخإلا لئاسرلا طشنتو
 ىلإ لصن الو . ريثك عجسب اهؤلعي ةيبدأ ”ةلاسر زتعملا نبا بتكيو . قيمنتلاو
 . هعيمج ىلدألا رثنلل ةءاعلا ةغللا عجسلا حبصي ىتح ردتقملا ةفيلخلا رصع'

 . ظحاتمللاو ؛ ”ىلوصلا سايعلا نب ميهارب ل مهو : ذقتيح باّتكلا مالعأ تشحبو

 نسيت لوأ للوصلا ناكو . ةباو ل نب , سامل وأو 6 لح ند :كيعسو 6 ةيرتق نباو
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 تاروشنم نم ةيئاويدلا تاباتكلا ردصت7 تناك هنعو ءرصعلا ق لئاسرلا ناويدل

 قا“ اهنب ردح نحو ةتاملاك ءافطيماو هافاقلا :ةقدر دعم وهوباو تاوؤشلم» ريكو
 هرصعل ”ةيفاص ةآر٠ هتاباتكو « عزان» ريغ رصعلا باّتك ربكأ ظحاحلاو . ءادألا
 جومعم ام عدو « ةباعدلا حور نمو دارطتسالا نم اهيف ىرسي ام عم « هئاقبط عيمجم

 ىه «ىرشدلا هنف نم ناولأ ةسمحخ تضرع دقو . عئارلا جاودزالا بولسأ نم هب

 نباو .رداوناا»و « صصتقلاو « ةيبدألا لئاسرلاو « ةيناوخإلا لئاسرلاو « ةرظانملا
 تافاقثلا نيب «رامخألا كويع )) . هباتك ىف جمب وهو « هدعب ىندأ فلؤم ريكأ ةيمتق

 ثالذبو . باتكلا لهأ ةفاقث تاذكو ةينانويلاو ةيدناو ةيسرافلاو ةيمالسالاو ةيب رعلا

 0 تلاحتسا دقف 2« ةيمهو ساوقأ اهنأ اتم تافاقثلا كللت نيب زجاوحلا ىغلأ

 ةبيتق نبا هابشتيو . ةيبوعشلل توص عفتري 'دعسي مو + ةيبرع ةفاقث هباتك ىف
 بولسأل همادختتسا فو دجلاب لزهلا جرو عقاولاب هكسمت ىف ظحاحلاب ًاريثك

 ىح « نيواودلا ىف ىتقرسي ديم ح نب ديعس لاز امو . نيح ىلإ نيح نم جاودزالا
 ن* ًاذفان « هيناعمو هظافلأ ىف قيقدتلاب ىدعي ناكو ء لئاسرلا ناويد هل دنْسأ

 ىلع ىمهضتت ةيتوص تاعيطقت عم :ةفيرط ةركتبم راكفأ ىلإ ةريثك ةيلقع ليح لالخ
 ناويد ءاسؤر ن٠ هرودب ناكو « ةباوث نب سابعلا ىبأ مسا عملو . الامج هيولسأ

 اهيف مدختسسي هلعج امم « هتباتك ىف فلكتلاو قنأتلا نم رثكي ناكو « لئاسرلا

 : .قينك ناب نام مالكلا نزو مو « ريوصتلاب ةيانعاا عم © معجسلا ًانايحأ

 ظ . قيفوتلاو ىددسهلا ”ىلو هللا
 . م1910 ةنس ويام لوأ ى ةرهاقلا

 فيض قوش



: 

 ملعب



 - لوألا رشمفل

 ةيسايسلا ةايحلا

 ظ : مدي ديلاقم ض عا ءاليتسا : 5
 5 نع مهتاود مايقل كويسايعلا أه شيك نرألا ىسابعلا علا قا انب 7 0
 ةيمأ ىب كح نم سرف ريو اًسرف ىلاوملا صلخي ى ومشاه .مامإلا ةّئيرسلا ةوعدلا ا
 عيمج ق برعلا نيبو و مهنيب - مالسإلا مكحب - ةعورشم ا ةاواسملا ملآقنقع «رئاحلا 2

 ةيناسارحلا شورحلا تلبقأ ام ناعرسو . .ةيعامجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا قوقحلا:
 . اًمربم ءاضق اهيلع تضق ىتح ةيومألا ةلودلل ةمواقم ن : اهيشل ام لك ةحستكم. 00

 او رثأتسا كاذبو ةفالحللاو مكحلا ى ىعرشلا قحلا تاما مهنأ نويسابعلا نلعأو
 - كلاوط مهيلع نوروثي مهنم نيريثك لعج امب ٠ نييولعلا مهم ءانبأ نود نم اهب

 كلذ كإ اودجب ١. املك ارم ىراعلا مهتيب د مهراصنأ لج اك 0 0

 2 يهنأ ن 086 دادبتسالا نيكي ام ام دشأ ل مك ف 0

 0 للا عمجل ةرخحسم ٍتاودأ نر نأ نع مهيأر 5 دز ملف بعشلا امأ.« تاححلا ]
 الذ و :٠ م ىلع « ةفلتخم ةلار اريإ تاروث 0 ص ام ةحدافلا بئارضلاو 0

 3 000 تا ل ةيياعلا 1 مع ةارقاو ءارزولا 0 مهن . ناكو ْ ل 0 5 5

 بنو: لهم ف ةبكنو ةكماربلا ةبكن' نع كورعم وها اما وحنا ىلع ء ةيلاوته 00
 دجب دادرتسا: .نودير 1 . برعأاف 8 5 نسرفلا تيب 0-5 :ءادغ كلد ءارتج نم ] ٠

 مهأك : ةاودلا ىف ثداح دجم نه مل امم نوفتكب ال سرفلاو ىومألا رصعلا ىف

 0 عا مم 0 رمح تبرعل ولا اوهححمو ةممدقلا ةيناساسلا مهتلود 935- اوديعتسي نأ نوديرب 3



5 

 ةلوا< الو اًفننُنع هنع "لقي ال ةقدنزو داحلإ رايت هقفار ضيغب ىبوعش رايت روهظل
 قرش ق ةمرطضم تاروثلا تناك كلذ ءانثأ قو . اًعيمج ةبورعلاو مالسإلا مدخل

 كباب ةروث اعالدنا اهرخآ ناكو ٠ ىرخأ تعلدنا ةروث تدمخ املكو « ةلودلا

 . نم ًاريثك ةلودلا تفلك ىتلاو اًماع نيرشع وحن تلظ ىلا ناجيبرذآ ىف ىلا

 . اقحس هداوقو مصتعم ا اهسقححتس نأ نإ نقولا

 ىوس هبور> ى هيلع دمتعي ديدج رصنع ىف ركفي ذئنيح مصتعملا ذخأ دقو

 مهراهظتساو « دمخت ال ىوَقلا مهدجم ءايحإ ىف مهيناءأو « عطقنت ال مهتاروف « سرفلا

 قيقرلا نم رصنع ىلع دامعالا ىلإ هريكفت هادهو « هتروف أدهت ال ةقدنزلاو ةيبوعشلل

 البقمو ةرسيو ةنع ىرلاب هقذح عم « حامرلا لالذ تحت ربصلاب هرصعل رهتشا

 رككتسي ذخأف « قارعلاو دادغي ىلع هدفاوت رك ىذلا نكرلا .قيقرلا كوب 4 ًارددمو

 رشع ةينامت هت دع تغلب نأ ىلإ ةنسوراشأو ةناغرسفو دنقرمس نم هبلطو هئارش نم
 اذه روهمج ناكو . اهعراوشو دادغب هب تقاض ىبح « ديزي موي لكو «'اًمفلأ

 ضعب أطتف عراوشلا ىف اهنضكريو ليحلا نوبكري اوناكف ةافج ًاودب قيقزلا

 ايش *1ءارعاس ةنردف مل ىبي نأ مدتءملا رطضا امم « ءاسنلاو لافطألاو خورشلا

 دمتعملا دهع رخاوأ ىبح ءافلخلل ةرضاح تلظو « اهبلإ مهعم لقتناو « دادغب

 ظ . ةرجهلل 71/5 ةنس

 لك دمتعت تناك كر «ةيسايعلا ةاودلا خيرات ىف ًاريطخ الوحت كلذ ناكو

 او دعأو «ةيبرعلا ةايحلا ىف امهوّديف ةراضحو ةيندم باحصأ اوناكو سرفلا ىلع داهعالا
 تاناقثلا نمو ةبورعلاو مالسإلا دراوم نمو مهنم ىتست ةعساو ةيراضح ةضهنا

 باحصأ اونوكي ملف كرلا أ . ةيسرافلاو ةينانوبلا نيتفاقثلا ةصاخخو « ةفلتخملا ةيبنجألا

 ةراجعتلا الو ةءارزلا الو ةعانصلا توفرعي ال ًاودب اوناك ذإ ؛ةراضح الو ةندم الو ةذاقث
 رافقو راحص ناكس مه امنإ « ةسايسلاو كلملا دعاوق الو بادآلا الو نونفلا الو .

 ىلا هتلاسر ىف (قيقد ًاريوصت ظحاملا مهز وح :لقو: © سارعو سأبو دالجو برحو

 ْ : ةفالحلا نادلبو ةيءاللسإلا فراعملا ةرثاد ف ءارماسو : م ١ ةرهازلا موجنلا ) ( ١

 م نييمترلا نيش ةنيرتز عئاراتلا كيلاح ةييزفلا ١ 1قاب ل بجلاو ةرباس يرضع قا رق 65
 لغم . داوع سيكروكو توقايل نادايبلا مجعدو ىنوقعيلل نادلبلا باتك



 ١١ ش

 فايف ناكسو (مايخ) دمع باحصأ كرتلا » : الئاق مهيقانم نع اهيف ثدحت

 تاراجتلاو تاعانصلا مهلغشت ل نيحعف . ا بارعأ مو خ كلو بايرأو

 6 تاالَغ اع الو ايلا قش الو كا 3 ص رسغ الو « ةسدنهاو ةحالفلاو بطلاو

 507 لاطبألا ةعراقشمو ىليسخلا بوكرو ككصضلاو ةراغلاو ئذلا نْيَغ مهمه نكي مو

 2 ىلاعملا هذمل تناكو « ةفورصم ُكلد ىلإ مهمصمت تناكو « ناذلبلا 0 يودو مكانغلا

 - .اوتأو هرسأب رهآلا كلذ اومكحأ « اهب ةزؤصومو اهيلع ةروصقمو ةرخسم بابسألاو
 00 < هرع مهثيدحو مهرخدذو مت نو مهتراجتو مهتةعانص وه كلذ راصو ؛ هرخآ ىلع

 ... تاعانصلاق نيصلا لهأو ةمكدملا ىف نيينانويلاك برحلا ىف اوراص كلذك اوناك املف

 . « ةسايرلاو كلملا ف ”ناساس ل اكو

 2 الو ةقاقب الو ةرابه رار ١ نيذلا ةوادبلا ف نولغوملا ودبلا ءالؤدو

 « ركحلا م اهز ىلع اوضبق ام ناع :رسةسايسيالو ناطلسب الو ةراجتت الو ةعانص الو ةعار زب

 ) بسحف ةيسايعلا ةفالخلا ع مهلعج ال كلذ مل يه ىذلا وه مصتعملاو

 ىالسخس ىك ةصرفلا ص حراق ربا ةمصاع اهلعجو ةصاخ ”ةنيدم مه هذاختاب اًضيأ

 سا مهنوف رصي مهيديأب نيرخسم اوحييصيف «ءافلخا نيبو ىلبقتسملا ف مهنيب

 قمل 4 ىلعجو رصض# « سانشإ» مهريبكىلو دقن عنص ام لك كللذ نسيأو . نوءاشي

 كتالذبو . 010 ربانملا ىلع اهيف هلأ ىلع دب ناكف « هلق نم ةالو اهيلع ىلاوي نأ ىف

 هب اوكسمأ ام بناجبب ةيرادإلا نوئشلا ماهزب اوكسعي ىك كرعلا داوقل بابلا مصتعملا حتف
 نم سانشإ ىنأو ذإ هدب نيطلا دازف قئاولا هنبا هفلخو . .ةيركسعلا نوئشلا مامز نم
 اهيلع ىّلوي نادلبلا هذه لك رمأ هل العاج « برغملا لامعأ رخآآ ىلإ دادغب ىف هباب
 سمأو ,(9 هرج .نيحاشو هسبأأو ةنطلسلا لع هفلختساو 2 هتعجارم نول ءاش نم

 ةلجد روك نم ةلودلا قرشلا بناحلا | ىلعىلو دقف _ ىلع هغبسأ ام بسحف كلذ
 هئيترسم هحدنم 77٠١ ةئس سانشإ ىقؤت اذإ ىتح 2” «خاتيإ ٠ دئسلاو ناسارخ ىبح
 دّقف ؛ دخلا انذه دنع هدعب نم ءاقلخللا ىلع قئاوأا ىنجت فق مل ا 0-0

0 

 . ٠١٠/8 فوقعيلا 0 ] ] 0 . 775// + ةرهازلا موجنلا 00

 . م57١٠ ىرقعيلا (؛) ١6ه/+ ( فجنلا ةعبط ) فبوقءيلا (؟ )
 . 5861/١ ةرهازلا موجنلاو :



 ظ ظ ١

 نيح ”ةصرفلا هذه ريبكلا اغّنبو فيصو هابحاصو خاتيإ : كرَتلا ”داوق لغتسا ام

 ريذن كالذ ناكو « لكوتملل ةعيبلا ىلع ةاودلا لاجر اولمح. ذإ « ةرجهلل 71” ةنس قوت ]

 0 مهزع حبصيس ليلق أمعو ٠ كرلا كيب دعب امف ءافلحلا ةياوت تحبصأ ذإ مؤش

 لكوتل ةدالدخ دنم حبصنو ءهعيمج ناطلسلا مهيأإ لوحت 2: كلذبو « مهيديأب رع

 . ىناثلا ىسابعلا را وه ديدج رصع ءازإب

 ذوقتلا دايدزا ةروطخ ىلإ مكحلا ىلع هئاليتسا ذن»  هّنبنت لكوتملا نأ ودبيو

 كارتألاو شيخا رمأ هيلإ راص دق ناكو « خاتيإ نم ًاعيرس صلختلاىلإ هعفد ا ء ىكرتلا

 بئان هنأكو :ةالخلا راد ىلع مايقلاو لاجمل ديربأا وأ ريذلا ناوددو ىلاوملاو ةبراغملاو

 ضعب ىلإ ىحوي لكوتملا لعج ام : هل ناطلس الو ةفيلحلا حبصأ امنأكا لب « ةفيلخلل

 ف 0 ءارماس نم جرخ نإ امو « جحلل ناذئتسالاب خاتيإ ىلع اوريشي نأ هئايلوأ
 217 ىكرتلا افيصو اهالوو ةباجحلا نع  لكوتملا هلزع ىبح ةكم ىلإ قيرطلا

 4 داعو . ضعب مه ضعب كارتآلا داوق اوب رضي نأ لكوتملا دعب ءافلخلا اهعيستيس ةسايس

 نوجسلا بهايغ هعدوأو .لكوتملا نم رمأب اهم اح هيلع ضيقف دادغب لخدو جحلا نم

 « ةيضاق ةبرض كرمال 5 كم ؛ مل لكوتملا نكاو . 76ه ةنسأ قوت نأ ىلإ ديدحلااب ًاديقم

 ىلاوتتو . ةباجحلا ىف فيصو ىلإ ريبكلا غب فيضي هلعج ام « مهغواري ذخأ لب

 ىف هريكفت هيدهيو اعيمج مهنم صلختلا ىف ركفيو كرتلا ةداقب ”قسيِض وهو تاونسلا

 كرلا نع ىأنمب حبصي ىبح « هل ةرضاح قش قشمد لختيو ءارماس كرعي نأ 16“ ةنس

 سانلا ى تعاذ هتركف نأ ودبيو « ةدعقلا ىذ ف اهيلإ صخشلو 3 مهرورشو

 0 ةليوط ةديصق نم دشن ىباهلا دمحم نب دي زي لج امم

  قالنا ىلع مامإلا ص اذإ  قارعلاب تمشت مالا نظأ

 قالظلاب ةحللا ها اهدالوا قارعلا ظ عدت نإف

 نيداود لقفو اهب ماقلا ىلع يزاع 54 ةنسل رفص ىف قشمد لكلا 0 ْ ٠

 ا 1 هنو رهشي نولظيس كيو ق6 مهبتاورب ابلاطق مهب ةحاطإلا ديرب هنو ظ
 0ك

 .504/4ىربطلا (5) 20 (فراعملا راد عيط) ىربطلا خيرات (1)
 ْ 0 ا . اهدعب امم 9/١
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 مهتدارإ ىلع لزني نأ لكوتملا رطل « الزع مهل اودارأ وأ ًأرمأ مهنم اودارأ املك
 ' بيرق لب 3 ًاديعب ال نكاو ) ةركفلا هتدواعو .؟ ١ نيرهش وحن دعب قشمد حربا نأو
 عطقأو اهنم خسارف ةثالث دعب ىلع ةزوحاملا ىلإ هلاقتنا ىف ركف ذإ « ءارماس ىلاش
 ( ىرفعخلا» هرصق اهيف هسفنل ىبو © « ةيرفعجلا » اهاعسو « اهيف هيشاوحو داوُملا

 ظ + ءارآلا ليد كربلا وفمجي لخخا كالذ ءانثأ ف ىرخأ ًاروصقو ( ةؤاؤل » هام ًارصقو

 ةردزؤو لإ مض نأ كلذ نم هعنص .أم لوأ ناكو ؛ مهب لاديتسالاو مهاصئتسا ف
 ديري هنأكو ٠ 29: برعلا نما اًمفلأ رشع ىلا ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع
 هيجاع كتفي 9 كب رد هنأ تاغئاش. تمارت أرتو . هدابقز شيلا 1 0 كيعي نأ

 5 رولا تناكو « هتردابم ىلع اوممصف 2 كرتلا داوق نم امهريغو ريبكلا اغبو فيصو
 لعا اومزعو 3  مهيدبأ قا هدب عضوف .مدهع لف رصتنملا هنبا نيبو هنيب تءاس دق

 رغابو ىبارشلا غب مهنم . كرتلا رغاصأ نم ًارفن كلذل 1
 . لاوش ىلايل نم ةليا ىف ناقاخن نب حتنلا هريزوو وه هيلع اولخدف ريبكلا اغب نب ىسومو
 3 ذثنيح نمو ٠ (©6ةمذ الو ًادهع امهيف نيع نيعارم ريغ امهولتقو . « ةرجهلل 7141 ةنس
 1 : قطقطلا ن نأ لوقي كلذ ىف ع ىش ءافلخلل دعي مو ةاودلا ىف ءىش .لك كرلا حبصأ

 ةفيلحلا ناكف « ءافلحلا اوفعضتساو أو ةكلمملا ىلع لكوتملا لق. ذنم كارتألا ىلوتسا »
 0 وتاشانإو 3 دع وعاش نإو )0 وقبأ ارعابخ نإ 8 . ريسألاك معدي ٍ ]

 0 2 3 رخل م ووعياب ٠ . كرتل نم. هيبأ ةلئق دأب ةقالكلا شع رصتتمل لع

  0٠هيا نم ديؤالو رتملا هيوخأ عذلخ ىلع هيضح نأ اثبي لو « سانلا نم ةعيبلا ...1
 ٠ م ..امهدحأ هفلخي نأ كرتلا ىشخف ء رصتتمل عم امه اهيربأ لكوتما ناكو « هدعب دهعلا
 ١ | ةتقالبخ م رهشأ ة ةاس دعي رصتتنملا ىفوتو ٠ امهعل مسآو 3 هيب رأث مهب شطببيف
 0 تأ نبا شمانزأ ريغصلا اغمبو ريكلا اغيب عمتجاف ؟44 ةنسل

 3 3 ىلع ةيصرشألاو ةيراغملاو كرتلا داوق نم هاوس نسم ٠ ىلع قيثاولا اوذخأ دق ة اوناكو

 0 م7 هو ىربط 0 0 13 م د 5 جورم (00(
 ل ١ ةيئاطلسلا بادآلا ىف ىرخفلا ( ؛) . .١+ ىربطلاو م0 /4 ( سلدنألا
 2 1١8١ نص( رصمم ةينامحرلا ةعبطملا ( اب روأ ةعبط ) ىدوعسملل فارشإلاو هيبنتلا (؟ )
 ئ ] ظ 85١. ص
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 نيعتسملاب هوقو مصتعملا نب دم# نب دمحأ اوراتخ 0 اا هنوضري نم اوضتري نأ «

 ىف لوألا فرصنلا نقيماتوأ حيصأو ريبكلا اغيب ىفقردتوت :.. نفانلا كسزانو هوعيابو

 قافالا نم درب ام لكف «نيعتسملا مأو كهاشو وه اهلاومأ نزتخي ذخأو « ةاودلا ن نوئش -

 راثأ امم كلذ نم لزعمب ريغصلا ىلارشلا اغبو فيصوو « ةئالثلا ىلإ سقت

 هيلع اوراث ىحح» نيردخالا .فاوقلا هي. :قايرقم "امياطخو شماتوأ ىلع ديك

 | مضاعت دق هرش ناكوء«لكوتملا لتاق رغاب ىلإ | رادخاو» (١)هراد اويهتناو همد

 : هرودب هولتقف ةفالحلا رصق ٠ لوزتلا ىأرف .. مهسئاسدو كرتلا تاكرح نيعتسملا مس
 ةنس هيضرتسي ًادفو هيأإ اولسرأف « هعينصأ اوعزجو « اهب رارقتسالاو دادغب ىلإ 6١؟7«

 لكوتملل ميدقلا دهعلا ىلو هللاب ردا اهغناوأ "5 « ءارماس ىلإ ةدوعلا ضفر هنكلو

 نيعتسملا وه «دادغبب لو زعم ةفيلخو ءارماسب ىلوم ةفيلخ كانه ناكف « رصتنم ا ليعي «

 نم هسفن علخ ىبح هب اولاز امو « دادغب ا 0 « هنو مهنيب تركنا تبذشنو

 كانهو (« طساو » ىلإ هب اوردحناو ةفالحلا ٠ / ةفالخلا تحبصأ ك كلذيو .7"2هلتق ريبدت

 ةفالخلا ىلوت ىلع ديؤملا هاخأ نودوارب كرملا نم ًارفن نأ ع 7619 ةنس زتعملل ةصلاخ

 ةبراغملا قدم ًاريثاسم كربلا داوقي كتفلا لواحم ذخأو . هب كتف ُ هنجسف ؛« هلزعو

 الو » : ىدوعسمل لوقي « هيبأ لئاق ريغصلا ىبارشلا ياو فيصوب ُتلتْفو « ةنغارفلاو

 عنطصا دق هنأو مهئانفإ ى ةليحلا هلامعإو مهئاسؤر ىلتق ىلع زتعملا مادقإ كارتألا ىأر

 نيسمخو سمخ ةنس بجر نم نيقب عبرأل مهعمجأب هيأإ .اوراص ةنغارفلاو ةبراغملا
 لاو هآلاب هوبلاط هلاعفأ لع هنوخح دودو هبونذي هنوعرقي اولعجو نيتئامو ٠ ) مهبتاور (

 دادغب ىلإ ص اولسراو . ""كار :آلا داوق 8 فيصو نب حلاص كلذل ربدملا ناكو

 مهرمأب عدصو ةفالحلا نم هسفن د نأب زدعملا اورمأو « قئاولا قو دي بلظاق 1

 نأ ىدتهملا لوادو . اع رم هولتق م زدعملا رد « ىدتهملاب هوبقلو ًادمحم اوعبابو

 لاقيو « تاقفنلا ف داما ملاظملا عنرو لدعلا ىف زيزعلا دبع نب رمع ةريس ريسي

 مهاردو ريئاند كيووت يك نئازحلا نم ةضفلاو بهذلا .ةينآ جارخإب رمأ هنإ «

 ىلع هتأطو تلقثف نايقلا نع ع ىهنو بار هلا مرحو ءاهقفلا لزانم عفرو ءاملعلا بررقو

 مهتداقو كارتألا ءاسؤ رد كتفي زاعملا همع نيأ لثم ىضم دق ناكو . ةماعلاو ةصاخلا .

 )١( ىريط 5١17/9 . )+( بهذلا جورم 95/4 .
 الا//4 بهذلا جورمو * 48/4 ىربط (؟) .
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 17 بجر ىف هواتقف ٠ م.وئامتز لأ كابكيابو به ريصو ند حلاص مهتمدقم و
 , 65 ةنس

 تناكو «ةماعلا هعيابت مث كربلا هعبابي « لكوتملا نب دمحأ دمتعملا ةفالحلا للوتيو
 اوديهجم نأ كرا داوق عاطتسا اثيعو ) ىدتهملا رصع ىف تيشن لت ةرو"

 ةهج نم اولغشو 0 نم مهنأش فعضف : مقافتو اهرش لحفتسا ذإ « اهيلع
 هتاودو كمتعملل سا و مهئامد ثافسو مهعلخو  ءانللاب داتعملا مهبعل نع ةيناث
 كراعملا هسفنب دوقيف قفوملاب بقلملا ةحلط نيحأ وأ هرخأ وههعت لهأ نم ميظع دئاق
 .ءامرب٠ ءاضق جنزلا ىلع ءاضقلاو د هل بسكيو ناريإب اوراث نم عس جنرلا عم

 عد دوعن الو اذ مهسوعر كربلا ىبحتيو « اهتبيه ةيسابعلا ةفالحلا ىلإ رد انور
 نبرمتك.و غلغيكو خوجراب ذكنيح اوناكو هعلجلا مهريبدتو هيلع ةفيلحلا تال 2 ةاتفب
 : [عيمج ايفوت ىبحس قفوملا هيأ رماوأو را نوع دصي اعيمج اولظ دقوءر هتشاط
 « دضتعملاب بقنا دمحأ سابعلا وبأ قفوملا هيحنأ "نبا 70/4 ةنسل هدعب نم عيوبد
 كرتلا هباهف اًدسح ءالب بوردلا نم اهريغو جنزلا برح ىف هيبأ م ىلبأ دق ناكو
 هنجسيو رحتشاط نب رمتكب مهريبك ىلع ضبقي 787 ةنس ىف هارثو ٠ يقدر
 ' هدعب نم اولظو « 2"! هل ةبيهو هنم ةيهر انكاس نوكرح الو هعابضو هأاو ءأ رداصيو
 ذإ 07 ًاطحع فرقا هنأ ريغ 784 ةنس ةفالخلا ىلو ىذلا ىتكملا هنبال نيعناخ
 ةيالو لعجي نأ هب اًييرح ناكو ءهدعب نم دهحال انياو ىص وحو ردتقملا هاخأ ىضترا
 دح دنع مهتداقو كرتلا فقي نأ عيطتسي هتيب لهأ 5 فيصح ضخش ىف دهعلا
 7 7 ةثلاثلا ىف وهو ردتقملا هفلخف 748 ةنسقوتر . هنوزواجتي ال ناطمللا نم
 عمجأو 8 ملحلا غلبي مل نم .ةفالخلا لي فيك اولاقو « هيف سانلا م ) 5_5
 ] 00 نب دمع سانلا ىلع ةعيبلا هل لحخأو « زدعملا نب هللا دبع اهالوتي نأ ىلع 34
 2 فصتتملاب بقلتو « لودعلاو ةاضقلا هعيابو « روهشملا بيدألاو هيقفلا حارخلا ن

 هل 3 ملرمألا نكلو ةرازولا حارخللا نبا دلقتو قحلاب مكاقلاب ليقو ىضارلاب 8 ظ
 ع لتقو ةونع لخأو سنؤ» مهرييك مهمدقتي هيلع كرا راث ذإ ٠ « ةليأو موي نم ر أ
 « هرمأ فشكنا مث ةدم رتتساف حارخلا نبا امأ . ءارعشلا نم ريثك هيلع مجسفتو

 4.0/٠١ ىربط (+؟) ' ا 1 بدا نرد 10 1 ظ
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 00 ةيمور دلو 2 ىو ( بغش ) ردتقملا مأ نأ ار رومألا دازو . قفوملا هيخأو دمتعملا

 ىلإ دحلست ال ةرازولا تناكف ا نوئش فيرصت ىف اسنؤم تكرش

 سنؤم اذإف ٠ مايألا ترادو « لباق ماع ىف اهنع حني ىتح ماع ىف صخش

 0 ألا مقافتيو ٠ دنحلا بتاور ةصق طخسلا عم دوعتو ردتقملا ىل غ طخسي

اقلا بقلب بقليو دمح هودخأ ىنأويو ةفيلخلا ”لزعيو "1177 ةنس ]
 ْ .قترايو؛ هللا ره

 ءاهسلا تبلت امو. 0  ةعيبلا هلا د دجيو ةفالحلا ىلإ ةديعرف ردتمملاو سنؤم نيب قتفلا

 ا ملال ةنس ةفيلحلا لتقيو «ءردتقملاو سنو نيب مادصلا دوعيف 2 و نأ

 2 كيدش جوهأ قمحأ ناك هنأ ريغ اعاجش ناكو « هللاب هس هدعب ةفالحلا ن

 ] ىلع مرتح كلذ عمو © رك ن .٠ * وحصي داكي ال ناكو : ءامدلا كلفس منبع

 هنيب ام دسفف ' "”داوقلا نم رفنو سذؤم ىلع ءاضقلا عاطتساو . عامسلاو رمحللا سانلا

 هللاب ىضارلا هدعب اوعيابو 210 هينيع | اولمسو 7# ةنس هوعلخ ام ناعرسو .كرتلا نيبو

 ظ "اي قف سف ةام قوت ىبح ةفالحلا لي لظو راتقملا نب دمحأ سايعلا ابأ

 احمس اغيلب ًارعاش. ناكو . .مسالا ىوس ةفيلخلل دعي ملو فويسلا باحصأ بلغت

 ناكو هللاب ىتملا هوحخأ هيفا © هرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا َْى وهو تام ءاطغلا ل

 ' نتف هنمز ىف تثدحف « ةسايسلاو او مكحلاب رصب ىلع نكي 1 هنأ الإ (ًدكاص 5

 تلمس علخو ماما“ ةنسل هيلع صضبنقو « ةفالحلا راد٠ 5 ةجو دنحلا نيب ةريثك بو رحو

 ظ هتفالخ ىف ماع هب رودي دكي مط ىتكملا نبا هللا ىكتسملا هدعب اهالوتو . 2 هانيع

 قوطلا هاطعأو ءارمألا كا ىكتسملا هيقلق « دادغب ىهيوبلا ةاودلا زعم لزن ىبح

 ضيقلاب رمأ نأ ثبلي مل ةدلا زعم نأ ريكا هل دقعو ةنطلسلا ةلآو راوسلاو

 . نيتي كلذي وب 400 .ءاتع تلبث هاد «ةييثر ةفالحلا نم معلخف « هيلع

 ميداوقو 1 طلست لامزو دادغي سيفلا نييهيوبلا لوخدب ىباثلا ىسابعلا رصعلا '

 . بآم نود ١ بأم نود مكحملا ديئاقم ىلع ديلاقم ىلع

 )١( هلل . ىربيط - .1١1١ضبان املا 6

 ؟ 410/4 بمذلا جورمو 3٠ ص ىرخفلا . 630 . ةعبطملا عبط ) ىفا دمهللىربطلا خي راتةلمكت 0

 ظ : ١0 نم لادبماو :. ه8 ص ( تو ريب ةيكيلوثاكلا .

 ا ا بهذلا جدع 50 .78 ص ىنادمطلاو ؟؟1/4 بهذلا جو رم )0 ش

 + 144 نص ناديحلاو ٠١. ص ىرخفلاو ١1/4 بهذلا جورم ( 4 )

 0 لبق ميدل ١ مذوفت ىلإ كرتلا داعو «2"ردتقملا ىلإ ةفالحلا تداعو « هرودب لتقو



 /ا١

 ةفالل ا روهدت

 .«هتلت ىلا ناهلا تاونسلا ىف لكوتملا لتقم دعب مكحلا ةادأ ىلع نورطيسي كرلا انيأر
 ءافلخلل نكي مل « ةلودلل نييقيقحلا ماكحلا مه اوناك ذإ « ردتقملا رصع ذنم 6
 نوكفسي لب مهنازعيد مهنولوي كرتلاو ناطلسلا مهبنأ نيأ نمو « ناطلس ىأ ذئنيح

 ضعب كالد روصو ؟ مري وه اتإف نوعدي وأ رمألا نم نوتأي م لكو رع
 ] : 0 لاف « (ه ؟”09 - ؟148) نيعتسملا ةفيلخلا دهعل ءارعشلا

 اغبو فيصو نيب صفق ق“. ةفيلخا
 نعَبَيلا لوقي امك هل الاق ام. لوقي

 رمأ الو هبطانع هلوقي ام د”دري صفق ىف ءاغّسببب نوكي ام هبشأ ناك ذئنيح ةفيلحلاف
 امهينهذب هعلخ ة 0 كرا ] ىبح « اغبو فيصو : هيبجاحل هلك رمألاف ع هكلع
 ىلع سلج ال هنأ ل (م 38ه ب 567 ) هللاب زاعملا هدعب امساوو ( هاعلخ
 مو ؟ ٠ نيملسملل ةفيلخ لظيب كا :راأسو نيمجنملا هباحصأ رضحأ ةفالخلا ريرس
 رادقمب نيمجنملا ءالؤه نم فرثعأ انأ: لاقف ءافرظلا ضعب سلجناب ناكو ؟ شيعي
 دارأ املاط : لاقف ؟ كاع مكو ؟ شيعي هنإ لوقت مكف : ها اولامف « هرمعو هتفالخ
 زتعملا ثكمب مو . 2 كحضلا هبلغ الإ دحأ سلجملا ىف قبي ملف ٠ كلذ كرتلا
 ع همد اوكفسو كربلا هعلخ ام ناعرس ذإ تاونس ثالث ىوس ةفالخلا تسد َْق

 حرطا قت انعرو ةريسلا نسح ناكو (ه 555--599) ىدتهملا ةهدعب داو
 « هوعلخف ةرهاطلا هتريس كرتلا تذأ امتأكو « ءانغلاو بارشلا مرحو ىهالملا
 ريغ تاذللاو وهللا ف اكمهنم ناكو « (ه مو ٠659١ دمتعملا اولوو
 دعبأ ىلإ ةفالحلا وو ضو قفوم اب 5 ىذلا ةحلط هاخأ نأ
 كرت د 2 ةردهملا اهتناكمو اهتبمه ه لجو همزعو همزحب اهيلإ داعأو « دح
 سس سم ات

 . 1١8١ ص ىرخفلا 51١/64 . )١( بهذلا جورم )١(



 ] 1م

 نم ذوفنلاو برحلاو ةاوطبلا ىف ةذالخلا ءابعأ لمتحاو « هتاذلم ىلع اًفكاع هاخخأ
 نكي م دمتعملا هوخأ امأ « ىيقحلا ةفيلخلا وه 0 ثيم « باعصلا تالكشملا

 : )١( ةلئاق هسفنب كلذ روصو مسالا ىوس ةفالحلا نم هل

 همم ”٠ # 5 ٠ مير و

 هيدي ىف 2ىش كاذ نم امو اعيمج ايندلا همساب ذخوتو

 - كمتعملا لدجف « دهعلل اًنياو ناكو ليلقب دمتعملا لبق قفوملا فوت نأ فداصتو

 دمتعملا هع دعب ةفالألا ىلرف« ًاراوغم الطب هيبأ لثم ناكو دضنعملا هنبال دهعلا ةبالو

 كرتلل عذتري ملف « ةباهملاو ةزعلا نم هوبأ هب اهطاحأ ام ال لك أف ء(5مو  ؟9)

 «هللاب ىضتعملاب بقلتف دمحأ سايعلا ابأ  انب رم انك همسا ناكو « ترص هدهع ىف

 قاحلا لدعم [فيحت رهسأ ا اعاجش ىضتعملا ناكو + درت عرغت نبأ لوقي هيفو

 « مهناعجشو سايعلا ىب تالاجر دارفأ نم ةأطولا ديدش لمعلا رفاو توربحلا رهاظ

 0 ةفالإلا سومان دقع ةفيلخ رخآ وه » : لوقيو « « هدحو دسألا ىلإ مدقتي ناك

 أكو (ه 146 -149) ىتكملا هنبا هفلخو . 29 (رابدإ ىف هدعب ءافلخلا رمأ ذخأ

 هدعب ىليذ « ايص لاز», ال ودو ردتقملا هاخأ هدهع ىو ذختاف رظنلا ريصق

 هدج همكحأ ام لك نأكف « ةريثع ثالث هنسو « م1 2 110 ةفالحل

 داع مالغ وهو م ركحلا ديااقم ملست نأ درجمبف' «تاظحلف هضوق دضعملا هوبأو قفوملا

 لع دانو 6م دل كس علخلا امهعم داعو مهنايخلو مهناطلس كرمال

 . نيعألا

 ىص وهو دهعلل ردتقملا ا رصعلا رخاوأ ىف أطخأ ىبتكملا ناك اذإو

 دهعلا ةبالو 200 دإ 6 رصعلا لئاوأ َْق ام.ظع الي هرودب فرقا 07 نإف

 | نيمألل دهعلا هتماوتو ل هدى ظعتي نأ 4 رج ناكو عك هئانب نم ةن الغل

 وحن لع دادغب تقرحأو نيمآلا هتيححص بهذ ًاريبك ءالب: رس م ) 0 ل

 هءانبأ ضعي الأ لكوتملاب اًيرح ناكف « لوألا ىمابعلا رصعلا باتك ىف انب رم ام

 ه/4 بهذلا جورمو ١7٠/4 ىربط (*) .ةعبطم - ةيناثلاةعبطلا )ىشباشلا تارايدلا ( ) ١

 2 ١8٠١/7 ةرهازلا موجنلاو . ٠١ ١ص (دادغبب فراعملا

 . ١١8 - 1511/» ةرهازلا موجنلا (؟)
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 نيمألا هنبا لتقم ترج ديشرلا ةثداح تناك اذإو . هل اًمصخخ حبصأ ىح هردص لكوتملارغوأف «ديؤملاو زتعملا هيليو « ةيالولا ىف مهوأ رصتنملا ناكو « ةفالخلا ىلع سفانتلل
 نأ كرتلل أيه ىذلا وه لكوتملا نأكو . همد كففسو هلتقم ىلإ ىدأ لكوتملا عينص نإف
 نولرثعتيو نوياوي قيقحلا ناطلسلا باحصأ ره اوحبصي نأو ةفالحلا ىلع اوبلغي
 هعتو « اهتباهم ةفالخلا ىلإ قفوملا "در ىتح كلذ ىف اودامتو « نولتقيو نونجْسسيو
 ىلإ داعف « قأاح نم اهب ىوه نأ ىتكملا ثبلي مل نكاو ١ دضتعملا هنبا هعينص ق
 .. ءافلخلاو ةفالخلا ىلع مهناودعو مهيغب لكو مهناطلس لك ك رعلا

 تسمخنا ءافلخلا ةرثك نأ ةيسابعلا ةفالحلا روهدت ف بابسألا مه نم ناكو
 ًارصق ءارماسب هسفنل ىببي ال هارنو « لكوتملا مطوأو « هتاودأو ميعنلا لئاسو لك اهل تلفثك ةشيعمو ةخذاب روصق ءانب نم ىدام عاتم لك ىلع لابقإلاو فرتلاو وهللا ف
 زاديشلاو سورعلاو هاشلا اهنم « ةلئاط الاومأ اهيلع قفني ًاروصق لب « ًادحاو
 ًاروصق الاهش ءارماس نم خسارف ةثالث دعب ىلع ةزوحاملاب 155 ةنس ىف ىبو . رانيد فلأ ةثامعبسو اًويلم ريخألا رضقلا ىلع قفنأ هنإ لاقيو « جرهلاو بيرغلاو عيدبلا
 . لأس هنأ ىوريو . 29 ريئاندلا نييالم هتفلك « ةؤاؤللاو ىنوراهلاو ىرفعملا اهنم « ةدع
 سانلا نإ : هلوقب هباجأف ؟ هذه انراد ىف ثاوق فيك ىرفعتجا ءانب ”متأ نيح اصخش
 ةفيلخلاف « قرسخو ”هنفسس وهو «2'' كراد ىف ايندلا تينب تنأو ايندلا ىف رودلا اونب
 اهتحلسأب برحات دعمت شويج كانه سيا نأكو«هتاذلمو هسفن ىف الإ كل
 اهل ىنيف « اهحلاصم ىلع ةفيلحلا موقي ةيعر كانه سيا نأكو , ةريثكلا اهددعو
 ءانقشلا ةرارم قوذتو ىشتو حدكت ةيعرلا لب * ءاسكلاو ءاذغلا امل رفويو تايفشتسملا
 ءافاحلا عبتو . نوألكنم ىراوخلاب اهألميو روصقلا ىبيو وهليو ةفيلحلا معنيل حدكلاو
 عةريصق امهتفالخ ةدم تناكو ىتملاو ىدتهملا ادع ام «ةئيسلا هتريسب نو.اتفي لكوتملا
 هل نكت ُ ىدوءعسملا هنع لوقي مزح هينادي ال رت م زاحخلا سرافلا دضتتعملا ىحو
 ةئامعيرأ ايريااب فورعملا هرصق ىلع قفنأ هنأ ركذيو« ءانبلاو ءاسنلا ىف الإ ةبغر
 1 ا ا ا ا سل ا ب يس سس رشع دحأ هرصق ى ناك هنإ لاقيو «٠ ىص وهو ةفاللللا ردتقملا ىلوتب ىريكلا ةبكنلا ا نوكت 6 257 خسارف ةثالث دتمم روصقلاو رولا نم ةعومجم ناكو « رانيد فلأ

 . ١40/4 بهذلا جورم مح 61٠/١. ةرهازلا موجنلاو 4١0/4 بهذلا_جورمو . . ١407/4 بهذلا جورم )١( ظ + ١ ؟/ة.ىريطلاو ءارماس ق نادلبلا مجعم 000



” 

 نم فلتأ هنإ اًضيأ لاقيو « نادوسلاو ةبااقصلاو مورلا نم ىصخ مالغ فلأ

 2 ىلا ةنيمثلا رهاوخلا نم هدادب ٠١ ريغغ') ريئاندلا نم 5 نينامت لاومألا

 نياوألا اهئافلحم ذنم ةأودلا نئازدن اهب ظفتحت

 ديف ةفاختو رتل اهذتسي نأو ةفالحلا ةبيه ىلع هذسلا اذه ىضقي نأ 00

 ًاداسف مكحلا لكايحت دسف دقو . ىذاذولا ةيااخ ةنيزحلا نودجسيف هيتاور شيجلل نويلطي

 رابكو ميلاقألا ىلع ةالولا مهلثمو نوشتتري ءارزولا ناك ذإ «ًاديدش
 . مهلإ ل « بانكلا

 نادلبلا نم ةلودلا ىلإ ريصي ناك امو بئارضلاو جارخلا لاومأ نوسلتخي اوناك اًعيمج

 رداص ذإ قثاولا نمز ىف لوألا ىسابعلا رصعلا نم ةرخأب ءابوأا اذه أدب دقو « ةفاتخما

 املكو « '"'رانيد ىفنييلم وحن مهنم صلختساو نيواودلا باّذتك ةرجهلل 778 ةنس ىف

 كلذإو « هّنقثتَر نكمملا نم دعي ىلع قرخلا عستا ىفاثلا ىسابعلا رصعلا ىف انمدقت
 رداصي لا ىرن ذإ ؛بادتكلاو ءارزولا لاومأل تارداصملا ةرثك وه حضاو رهظم

 ىجّتخ رلا جرفلا نب رمع هبتاكلاومأ رداصيو « هئابآريزو تايزلا نبا لاومأ

 وحن هيدنأ نم لونأو رائيد فلأ دو رشعو ةئام هتميق ام هلاومأ نم ذحنأ هنإ لاقيو

 ريزولا ابأ ىمسي ةايلق ةدم هرزوتسا اًنيناث اتاك 4 ل

 ىمسي عيقوتلا ب اتك 00 اثلاث اميتاك بكنو ران فلا ىنام هنم صلختساو

 ىخفاقلا بكنو « ”رانيد فلأ نيعب رأو ةئام هنبأ نمو هنم ذخأو ةملس نب حاجن

 را فلأ نيتسو ةئام هنم صلختساو داؤد أ 5 كزيجلا نب دمحم ديأولا ابأ

 10 يلا يع ةييك هيو صلختساو هتاضق ىضاق مكأ نب ىحب بكنو

 ىرنو « ءارزولا نم ريثك ىرثأو اًشحاف ءارث هتلت ىلا تاونسلا ىف كرتلا داوق ىرثأو

 هريزو لاومأ رداصي انك همد كافسيو لبلب نب ليعامسإ هريزو لاومأ رداصي دمتعملا

 550 ا فلا ةنايعت أمهنم ماحس هللا ديبع هنباو بهو نب ناملس

 ةلودلا لاومأ نوسلتخي اوناك ةالولاو باّستكلا مهلشو ءارزولا نأ كلذ ىبعمو

 فريقي ال ةاودلا ىف ريبك فظوم كانه دعي ١ هنأ ناسنإلا ىلإ و 3: ةمآلاو

 )١( ىربط (ه) . 374/» ةرهازلا موجنلا هو/ه7١ .
. ١4/6 

 بهذلا جورم 50 .١١ه/9 ىربط
)١( 

 ىربط (؟) ١58/9 بهذلا جورمو ١9/4 . )( ىربط 1917/9 .

 . 40/8 ةرهازلا موجنلا (م) . ١ا/ ص ىرخفلا ( ؛ )
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 تغلبو « مهتايالو ىف اولظيل ءارزولا نوشري ةالولا ناكو . ءاركنلا ةعيرجلا هذه
 ىتحو «2"ايادهملو فحتلا نم اهقفاري ام ريغ رانيد فلأ ىبئام (نايحأ ةوشرلا
 ةكرحو راجتلل مهتبقارم ءانثأ ىف « لاومآلا نوسلتخيو نوشتري اوناك ةبسسحلا لاجر
 ناوره نب بيطلا نب دمحأ نع ىوري ام وحن ىلع قاوسألا ىف ءارشلاو عيبلا
 ةلمج ناكو « دادغيب ”ةبسحلا هتيالو ىف ةنامألا ناخ ذإ « فوسليفلا ىسخرسلا
 اذه ىف طروتي ناك هنإ انلق اذإ غلابن الو . 2'”رانيد كلأ نيسيعتو ةثاع ةذخأ اه
 مهنم اوناك نم ةصاخو « ةلودلا ىظوم رك ةوشرلا نم هيف ىوطي اهو سالتخالا

 هيي باحصأ كود "لعب اوناك ام ًارياكو جار ارا لاومأو بئارضلا ةيابج ىلع دومومي

 تيزلا بصو دويقلا قف فسرلاو هوجولا ىلع بحسلاو برضلاب ةهاجولا ىوذو نابعألاو

 مهنم اوجرختسي ىح؛ مهلجرأو مهيديأ نم ردتجلا 2 مهقيلعتو طفنلا وأ مهسوءر ىلع
 اهيف خرأ 0 ةثزودترا ىق زاعملا نيا كلذ روصيو ؛ لاومأ نم نوديري ام لك

 ةوسق كَ هلبق جارخلا لاومأ ىجت تناك كك اذييف ةليلجلا هلامعأو دضتعملا ةفالخ

 لوقي « ليكنتلاو بيذعتلا نم لاوهأ ىف لب فنع ى لب :

 ليلج بكرم ةبيه ىذ - ليبن لجر نم مكو "يكف

 .| ناويدلا ىلإو سوبحلا ىلإ ناوعألاب لتعي هتيأر

 الاصوألا مّطقي بْنِق نم  االابح هدي ىف اولعجو

 رادلا ىف هدا - هاك رادجلا ىَرُع ىف ا

 لِ تماش نوعب ًابطن لْبَطلا َقْفَص هافق اوقفص
 انْيَمُح قرب دعب راصف اتْبَرلا هيلع ُناَجَس بص

 ىبح باذعلا فونصب ءرملا كوب "ذعي نولازي ام مهنأ ر < ليف زتعملا نبا ىضميو

 هوضرقي ىك راجتلا ىلع هوضرعي نأ مهيأ لسوتيف « ةءوامملا ىلع ةردق هيف عبت هال 2
 مايأ ةسمخ كاملا هواجؤي نأو « هراقع ضعب مهعيبي ىبح 0 مخارمأ ضم

 ًادحاو هنوضرقيف « ةرجفلا ابرلا تاحصضأ ا 4 دعب رأ اهنولعج ىأل لدعبو

 رو ودام ل ر ةززيدلا لقا يق اي
 )١( بهذلا جورم 4/١7١ : ص 48١؛.
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 صلخي ىح « مهتدارإ ىلع لزنيو « هتعيض عاب هنأب اًنكص هيلع نوبتكيو « ةرشعب
 :عملا نبا لوقيو . جارحللا بابرأ هديري ام عفدب قاطي ال ىذلا بيذعتلا اذه نم

 لجأ ىلإ اعمق ناك هنكاو « خراصلا ماظلا اذه عمقو بيذعتلا اذه لازأ دضتعملا نإ

 ءالؤه ناك فيكزتةعملا نبا انت روصيو .هعّمق ' عاطتساو ادت انح ناك نإ «دودحم

 تناك نم ةصاخو « ةضيرعلا لاومألاو رهاوجلا باحصأ راجتلا لاومأ نوزتبي ةابحلا

 عئادو هدنع ناطلسال نأ هيلع نوعدي اوناك دقف « ةلودلا عم مهنم تالماعم هل

 : هبيذعت ىف نونسفتي نولازي ال اوناكو « اهدري نأ بحي
 ىف ًاعمج لاملا تيل لاقو رجضو ٌّدايحلا م اذإ ىتح

 اقننلا .ىتكتوب وفلل :ليعشسي , ”املطاف» ..اوتلط“ "اه مهاطعأ

 ريطي وهف « بيذعتلا ىلإ هودري نأ ىثخي هنأكو « ةعيرس ةيشم ”قسدتعلاو
  ءاليتسالا نواواحم اوناكدّقف « امخض اًنثاريم هيبأ نع ثري ناك نمل ليوو . اًناريط

 نولازي امو « فرتملا نا د ( ىش قرطب هئاريم لبع

 عملا نبا لوقي ؛ هوعيضبو هنومكليو هنوب رضي

 ِهِعْفَص ُْق مهفكأ ٠ ] تقلطناو دعفدو همك ف اوفرسأو

 سيكلاب مهيلإ ىر ىّتح سوبحلا قيضأ ىف لزي ملو

 ءازإب انحبصأ امتإو « ةيمالسإلا ةعيرشلا نيناوقب مكحت ةلود ءازإب دعن مل اننأكو

 ىح ةمآلا ردص ىلع ردتقملا رصع م نإ امو . قرط عاطقو نيسلتخيو صوصل

 هل رزو نم مهنم ًاريزو رشع ىنثا رزوتسا دقو « هل دح ال ًاداسف |! دسفي

 ةنايخ مهل دجوف ءاطعلا باتك بسساح هنأ ىوريو « تارفلا نبا مهوأ « ثالثلاو نيترملا

 لوتساو ؟99 ةنس ىف هرداص نأ ردتقملا ثبلي ملو 217 رانيد فلأ ةئام وحن تغلب

 كلا ٍِ 29 ريئاندلا نم نييالم ةعبس وحن هل عمتجاف « هتاعاطقإو هلاومأ ىلع

 هل دجو ١17" ةنس ىف قرت اذإ ىبح ةرازولا ىلإ دوعي هارن وحنلا اذه ىلع هتنامأ ىف

 . ٠ اهنم لوألا هتلاقإ دعب ةرازولا ىلوو . 7نييالم ةرشع ىلع ديزي ام ريناندلا نم

 . 51/7 ةرهازلا موجنلا ( ع ) 86 سا جيشل را كرانة (0)

 . 8١6 ص بيرع (؟)
 ظ
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 «ةمذ الو ًادهع ةمألل عارم ريغ تايالولا عيب نحخأف ءةريسلا *ىبس ناكر «ىناقامللا
 دحاو لك ن م أذخآ ايلاو ا ةعست دحاو موي ىف ىف ةدوكلا ىلع عا هنإ لاقيو

 'هيرصاعم ضعب لوقي هيفو ؛ 0 امسح ةوشر مهنم

 قاس فعلم قا ليزر .ةماقرلا نه لك آل رينو
 هعاضب مهرفوأ موقلا نلتتلخل ىلإ انراض املا لهأ

 رائيد فلأ نيعيسو ةئام ردتقملا دهع ف ريزولا تاعال3إ رددت نأ بجعنو

 ةمألاو ةاودلا لاومأ قرسيو ساتخيو مفلا بتارلا اذه 0 الو ' يونس ظ
 لئنيح ءارزولا ضعب .ناك فيك مهل كلذبو . نييالملا ىوذ نم حبصي ىبح

 ىف اهدرتس نأ اليؤم « رانيد فلأ 9 ةئامسمخ ةرازولا ىلع رفح ليبس ىف لبي
 جفأ اناتس هادهأ ردتقملل رزو نيح سابعلا نب دماح نأ ىورسيو . تقو عرسأ
 تارفلا نبا هدعب ردتقملا رزوتساو .2؟) ةيناسارحلا دوبللاب هشرفو رانيد فلأ ةئام هيلع
 يعرب هدئاوم ىلع قفني ناك هنإ لاقيو « فلأ ةئاملثو ًانويلم هنه صلختتساف « ةيناث
 موي لك هتدئام ىل» رمدعلا نم ةرخأب قفني ىكتسملا ناك نيح قف «2”رانيد ىئام
 .لاومألا بهن ىف ءارزولا ةنس نو دلع ةالولا ناكو .2" هرد قا نسمع
 . 'اهسالتخاو

 اهساتخيو اهرهني ٠ بتهتتو ”سساست خلت ةاودلا لاومأ تناك ةروصلا هذهبو
 :ءاقش'او ناهرحلاوسؤرلا ىف غرمتي بعش او «نوذرتيو نومعني «ءارزولاو باستكلاو ةالولا
 داز امم ناكو . دح دنع فقي ال ًاداسف دسف دقا لب ٠ مكحلا ةادأ تلطعت اعأكو
 « نهئاودأ بسحب هنفرصي اعأ ًاريثك نكف ٠ م ىلع ءاسنلا ةبلغ داسفلا اذه ىف
 لاقي ىبح « ةلئاطلا لاومألاو تاراقعلاو عارضلاو نامتألا ةظدابلا رهاوخا نينتقي نكو
 ف ناك نيس ىلع 6 رانيد نورلم فصن وحل ةاودلا ن 2 قو تام نيءتسملا نإ

 نإ لاقيو « اًعشج اهنم رثكأ زتعملا مأ تناكو ؛ يب بم ,نويلم همأ نئازخ

 .4١1مل ص قادملا (5) ] .8.-9و9 ص بيرعو ١58 ص ىرخفلا 1١
 بيرعو ١8/8  ةرهازلا موجنلا (107) .ه١ ص رىنادمحلا (؟)
 . ١7 ص قىنادمطاو ١# ص . ٠١7 ص ىرخفلا )0
 .؟81/9 ىريط (+) . 5١ ص قادمطلا (4)
 . 85 ص ىنادمحلا (ه )
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 « ةلودلا نئازخ ىف اهدجب م « رانيد فلأ نيسمخ هلتق لبق اهنبا نم اوبلط كرتلا داوق

 تيم , غلبملا اذه هضرقت نأ اهنم بلطي اهيلإ عزذف
 هبجاح اهاومأ رداصو « مايأ دعب لتنقو اهنبا علخو « لام اهدنع نوكي نأ تركنأف

 « ريئاثدلا ص ويلم ال ةنازخ ق دجو نيحن' بجعلا هألمو « تير نب حلاص

 « هللا اوحّبق : لاق كلذ فيصو ىأر الو . رانيد ىفيلمب اهتميق ترادق رهاوج 3

 اذه اهدنعو ٠ شيجلل بتاور اهعفدي رانيد فلأ نيسمخ ىف لتقلل اهنبا تضرع

 ىهو « ردتقملا مأ بغش ةماطلا ىهاودلا ةثلاثو .2 اهنئازخ نم ةدحاو ةنازخ ىف هلك

 نيعتست تناكو« ةلودلا ىف ىهنلاو رهألا مامز اهيديب كسمت تناك « ةيمور دلو مأ
 بتكت تناكف « ملاظملا ف رظنلل ةعمج موي لك ةفاصأرلا ىف اهتدعقأو « لمث اهتنامرهقب
 ناك ىح بغش ترشأو .''ةاضقلاو ءاهقفلا ةرضحب سانلا 0 ىلع اهماكحأب

 ىلع تبضغ اهنإ لاقيو ء''”رانيد نويلم اهعايض تالغ نم ماعلا فى اهلخد

 رانيد نويلم نأك .' ؟0ريئاندلا ن نم انويلم اهنم لمت تصلختساف اهتافيصو ىدحإ

 افالم ردتمملا ناكو . ةفيصو ىأ هكلمتت ىداع ءىش هيراوجو رصقلا ءاسن ىدبأ ّق

 هؤادهإ كلذ نم « ةسيفنلا اهفحتو اهرهاوج نهادهأو ءاسنلا ىلع ةاودلا لاومأ قفنأف

 تناكو « هاياظح ضعبا  الاوط ابقح اهب نوظفتحي هؤابآ لظ ىلا  ةميتيلا ةردلا

 ةثاملث اهتميق « اهلثم ري مل رهوج ”ةحلبُس ةيناث ةيظح ىدهأو . ليقاثم ةثالث اهتنز
 «رانيد فلأ ةئاملثب ديشرلا هارتشا توقاي صف ةثلاث ةيظح ىدهأو « رانيد فلأ

 دي ى عقو كلذ لك نأكو 2* رانيد فلأ ةئاّمس هئانبأ نات ىل ا هنإ لاقيو

 تاعاطقإلا نم ريثك ىلع هدهعل كرتلا داوق ىلوتساو . الاهشو 39 هريثي وهف © هودعم

 يونس هلا لغت تناكا١١ ةنس قوتملا ىفوملا سناي تاعاطقإ نإ لاقيو ؛ عايضلاو

 قوما لك ىلع ىلوةست ةيزاريشلا ملع ىه ةريرش ةنامرهق تناكو .2 رانيد فلأ نيثالث

 .7"2 ىكتسملا دهعل ةاودلا

 حبصأ دقق« موكشل ردتمملا دهع لام نومكح ءافلحلا لعب مْ وحنلا اذه ىلعو

 )١( ةرهازلا موجنلاو 5 8 ىربط ١ : ص ىرتانفلاو ا ص قادمهلا )ه0 ١597

 ) ةرهازلا موجنلاو ه٠ ص بيرع (؟ ١95/8 . ئ . 55 14/ ةرهازلا موجنلاو
 ) ص بيرع (1) . 79/» ةرهازلا موجنلا (م 8١.

 . ١47 ص قادمملا (7) ١”. ص قادمملا (:)



 < ىن

 سئاسدلا ترشتناو او داسفلا معو ٠ ةلودلا 00 نوف رصي نيذلا م ديخلاو ءاسنلاو كرعلا
 داز ريش نب رفعج ابأ دجنلا ىح « ًاديدش أداسف مكحلا ةادأ تدسفو « تارماؤملاو
 ءىدمح وه كتاف صل ندي ىتملا ةفيلحلا دهعأ نوزوت نع ةباين دادغب مكاح
 وه سبكي نيح ىق « رانيد لأ نفع ةسمخ انو دا هل عفدي نأ هيلع طرتشيو
 رهاوجلاو لاومألا نا ام اهنم بهنيو عومشلاو لعاشملاب سانلا تويب
 فلاس ىف ةماعلا دنع ىمس ىذلا وه صللا اذه نأ ىدرب ىرغت نبا رهظتسيو
 تا ةاياو ةليل فلأ ىف هتصقو ٠ فندلا ليحل راصعألا

 ىلإ لب «٠ بسحف رهاوجلاو لاومألا بهن ىلإ ال رصعلا لئاوأ ذنم كلذ أهو
 ناسارتخ ف اهسفنا مي م: نومأملا دئاق نيسهلا نب رهاط ةرسأ اذإف « تايالولاو ميلاقألا بهن
 اهل نولسري اولظو ةنسح- تلظ ةاودلاب مهتلص نأ ريغ 799 ةنس ىح اهب لظت ةرامإ
 ناسارحللا مه.كح ءاهتنا دعب يح دادغب ةطرش نولوتي رن مهنم ناكو 2« بئارضلا
 ميقي نأ رافصلا ثيللا نب بوقعي عاطتسا ةرجهلل 151 ةنس قو . رهنلا ءارو امو
 نامرك تلمش ىح اهدودح "فو + تاردإ قرش نا ةسحولب ميلقإ ىف ةيرافصلا ةرامإلا

 نب دمحم ديب ام ىلع ىلرتساو « دنسلاو ناتسناغفأ تلمش انك ناريإ نم بونخلا ىلإ
 هوخأ هفلخف 750 ةنسا بوقعي قوتو . ناسارخ ىف نييرهاطلا ماكحلا رخخآ رهاط
 ق ثدحو . رهنلا ءارو ام ماكح نويناماسلا هيلع ىضق دإ 81/ ةنس ىبح ورم

 نواوط نب دمحأ اهيلع ىناوف رصم هبجاح كابكياب زتعملا ىدهأ نأ 708 ةنس
 « هيورامخ هئبا نيميلقإلا ىلع هفلخو « ماشلا ىلإ كنس لوا آهن لقتساف
 ىف ةينواوطلا ةرامإلا كلت تلظو . روهش» ىضتعملا نم ناروب هتنبا جطذو
 ىلإ ىتكملا دهع ىف تداع ذإ 197 ةنس ىبح هدافحأو نواوط نب دمحأ ءانبأ
 دم اهماو نأ ىلإ نوفلتخم ةالو هعبتو « ىرشونلا ىسيع اهيلع ىئاوف « ةاودلا ةريظح
 تلظ ىلا ةيديشخإلا ةرامإلا اهب سسأف "71 ةنس ةيناثلا هتيالو ديشخإلا جهط نبا
 نييناماسلا ةرامإو . "8 ةنس ىمطافلا زعملا اهنم اهمللست ىبح رصم نوئش لت

 ؟١1 ةنس ىلاوح تأدب دف « و مع تارامإلا هذه لوطأ رهنلا ءارو امو ناسارخ خخ
 ةفالحلا نيبو اهنيب ةقالعلا تناكو "89 ةنس ىبح رصعلا اذه دعب ام ىلإ تلظو

 ) )1١ةرهازلا موجنلا 8/58١ .
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 ؛ ةيعرش مهتيالو نوكت ىتح ءافلخلا نم دوهعب اهنواوتي اهؤارمأ ناكف « ةنسح ةيسابعلا
 مهءامسأ اوي رضي نأو ةعمجلا ةبطخ ىف مهعم مهؤامسأ رع كدت 0 ى ءافلخلا مهل نذأو

 . ةفالحلا نيبو مهنيب ةلصلا كلذ معدو ٠ ندم اوناكو « ريناندلا ىلع

 «٠ مهتايالو ىلع ماكحلا نم ريثك بلغتي ىتح ءرصعلا رخاوأ ىلإ لصن الو
 نب رصن دي ىف ناسارختو « هيوب ىبب ىديأ ىف لدحلاو ناهبصأو ىرلاو سراف حبصتف
 نب دمحم دب ىق نامر كو « مليدلا دي ىف ناجردجو ناتدسرسبعطو « ىاماسلا دمحأ

 زاوهألاو « نادمح ىب قديأ ق رضمو ركبو ةعيبر رايدو لصوملا»و « سايلإ

 « ىطمرملا ىباتجلا رهاط نأ كب ىق نيرحبلاو ةماهلاو «ىديربلا دي قف ةرصيلاو طساوو

 هللا رمأب مكاقلا دي ى ةيقيرفإو برغملاو « ديشخإلا جغط نب دمحم دي ُْف ماشلاو رصمو

 رصانلا نمحبلا دبع دي ىف سلدنألاو «نينمؤملا ريهأب بقلتملا ىمطافلا ىدهملا نبا

  انفلسأ اك  هنم اهيلع ىلوتساو «دادغب ىوس ةفيلحلا دي ىف قبي ملو . ىومألا

 0 ءارزولا نوءاوي نيذلا مه اوحبصأو « هلل عيطملا اولوو « هوعلخو نويهيوبلا

 ع دن نأو , ىعما ناطلس ىوس ةفيلخلل دعي لو « ةبسملاو ةطرشلا باحصأو ةالولاو

 . ةفيفط ةقفن هل تررُقو ةناقنل تيفو ع ربانملا ىلع هل

  ىناثلا ىمابعلا رصعلا ىف ةيسابعلا ةفالخلاب قاح ام لك ثراوكلا هذه تسيلو

 , ةطمارقلاو جنرلا يرو ةداخو « ةاودلا دراوم تفزنتسا ةريثك تاروث تبشن دقف
 مهيلع فينع داهج دعب ىصقي نأ دمتعملا هيخأ دهعا قفوملا عاطتسا دقف جنزلا امأ

 . ةلودلا نوازاني رصعلا ةياهن ىح اولظ دقف ةطمارقلا امأو ءامربم ءاضق مهتروث ىلعو

 الك صخن نأ ربخلا نم لعلو « لاومألاو لاجرلا ىف ةحداف رئاسخ اهب نوازنيو

 ظ .٠ ةزجوم ةملكب نيتروثلا نم

 جنزلا ةروث
 , اهيف عضنت ل رهشأ ةعبرأ وحلو ةنس ةرشع عبرأ ةلودلا ةروثلا هذه تلغش

 : "هذا .ناكو ؟<٠٠1 ةنس رشص ىح ةرجهلل ١ ةنس تنكاضمر لزم اهرازوأ برجا

 ْ ظ /
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 ى معز « ناريإب ىّرلا ىرق نم ةيرق :نينْزَرو نم ىسراف لجر اهلعشأو اهل دعأ
 ةيروثلا هءارآ رمشني ذخأ مهيفو « نيرحبلا ناكس سيقلا دبع ىبب نم هنأ رمألا لوأ
 ."”رصحأأو . ليلق رفن هعبتف « ىرجم لا ثلاثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا لئاوأل ةلودلا دض
 « هءازآ اهيف رشني ذخأو 954 ةنسا ةرصبلا ىلإ اهكرتف « هعبتت نل نيرحبلا نأك
 اذإ ىتحس « دادغب ىلإ اهنم جورخلاب عرسأ هنأ ريغ « هبلطف ىلاولا ىلإ هرمأ عفتراو
 كانه خابسلا نوحسكي اوناك نييذلا جنزلا ريثي نأ ىه ةديدج ةركفب داع ماعلا رادتسا

 . نشحللا ءاسكلاو طيسبلا ءاذغلا نم هيلإ نوجاتحي ام ”دسال ديهز رجأ ءاقل
 ةغبص اهيلع عيسي نأ هتوعدلا اًصاكحإ ىأرو « هيلإ نوعمجتيو مهريثي ىضعو
 روج نم جنزلا ذاقنإل هتراتحخاو هتثعب ةيطإلا ةيانعلا نأو هيأإ ىحوي هنأ معزف «ةينيد
 نب ديز : ةيديزلا مامإب هبسن لصوو دمحم نب ىلع همسا نأ عاشأو « نيملاظلا كالمل
 : انمدق اك ىسراف وه ذإ بوذكم ببسن وهو ؛' '' ةيسابعلا ةفالخلا دض ةروثلا ىف ىعرشلا هقح تبثي ىبح « بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا نب نبدباعلا نيز ىلع
 هنأب انفلسأ ايف اهتايبأ ضعبب انلثمت ىلا ةزوجرألا ىف هتعني زتعملا نبا دجن انقحو
 *0 0 ] . : هنع لوقي ذإ ىولع

 قاوسألا ىف رارحألا معئابو ١قاسفلا دئاف ىولعلاو 0 0 1# ع ع ى + ري 7 ْ
 - اذه راعب هترسأ موصخ نييولعلا خمطلي ىح كلذ دمعت زتعملا نبا نأب نمؤنو

 .  ليلق اع حضتيس ام وحن ىلع ةمذ الو "الإ ةمآلا ف ىبع رسب نكي مل ىذلا لجرلا
 0 هنأو « ىصاعملاو نرجناو رمحللا مثإ ىف اوسمغنا نييسابعلا نأب ددري كازي ال ناكو
 . . هباصن ىلإ رمألا درس ىبحو « مهرورمش نم سانلا صلختي ىح مهبرح بجنن
 200000000 . اًناتهيو ًاروز مهيلإ نيبستنما هلاثمأ نم نييولعلا هيقحتسم ىلإو

  ريثك مهعم فتلاو رئاثلا اذه لوح اوفتلا ام ناعرسو « ايقيرفإ قرش نم نريساحي .اوناكو « ةعارزلاو خابسلا حسنك ىف نولمعي مهلكو « اًفرلأ نوغلبي جنزلا ناكر
  تّبثو« نيرئاحلا ةداسلاىلع ديبعلا ةروث اهنأك ةروثلا تدمغ ثيحب تارفلا ديبمع نم
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 2 2.79 ض (دادغب عبط ) ىرودلا م1/# ةرهازلا موجنلا»و ١8١ ص ىرخفلاو

 ظ قيما دبعل ةرخأتمل ةيشأبعلا روصعلا فاساردو ٠.08/6 بهذلا جور ؛١٠/و ىربط )١(
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 هنأ ريغ « ةميرك ةوعد ىهو « مهري رحت ىلإ وعدي ناك مهبحاص نأ مهسوفن ىف كلذ

 هنأ دكؤي امم « رارحألا قاقرتسا هبورح ىف حابتسا اذإ « ةياهنلا ىلإ اهيف ضمب ١

 ًاررع نكي مل هنأ ىلع ةلالدلا ربكأ لديو . قبلا ءاغلإ ىف ايدج ركفي نكي مل

 هركسع ىف ىداني ناكو هنأ نم هنع ىدوعسملا هاور ام اًئبولع ناكالو اًنقح ديبعل

 مشاه داو نم مهريغو بلطملا دبع نب سابعلاو نيسحلاو نسحلا دلو نم ةأرملا ىلع

 ىدانيو « ةثالثلاو نيمهردلاب ةيراحلا عابستف « سانلا ءانبأو برعلا رئاس نمو شي رشو

 . . دوثالثلاو نو رشعلاو ةرشعلا نهنم ىجنز لكلو « نالف ةنبا هذه : اهبسنب اهيلع

 ضعب دنع تناك بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا دلو نم ةيمشاه ةأرما هب تئاغتساو

 وه : ا لاقف ءهيف ىه امم اهقتعي وأ جنزلا نم هريغ ىلإ اهلقني نأ هتلأسو « جنزلا

 «تايولعلا قاقريسا حابتسا ٠١ ايولع ناك واو .227 (هريغ نم كب كوأو ٍكالوم

 جيوفزلا نع ةيدوبعلا طقسأ ام صالخإب ديبعلا ري رحت ىلإ ًايعاد قرلا ىلع ًارئاث ناكوأو

 ةطخ هنهذب ردت مل هنأ ودبيو . مهتيرح مهل ىبي ناك لب «رارحألا ىلع اهّءدرو

 هب حلصسيو ًارارحأو ًاديرع سانلا ةشيعم هبححصي ةيكارتشالا طاغأ نمطمنا ةحضاو

 كالملا دض ةرو؛ نم اًعيرس هتروث لوح كلذإو.ةيداصتقالاو ةيلامل مهعاضوأ

 ءافلخلا اهعم مواققيو مواقت نأ بحي ةلودلاف ءةلودلا دض ةر وث ىلإ نييعاطقإلا

 ذإ جراوخلا نم ةقرازألا ءارآ قنتعي ناك هنأ ىلإ نيخرؤملا ضعب بهذيو. مهتالوو

 يملا ذأ ف مهيأر ىري ناكو« مهلافطأو نيملسملا ءاسن لتق مهلثم لحتسي ناك

 ىدوعسملا لوايو «ةيقاب مهنم قبت ال ىتح مهاصقتساو مهلاتق ىغبنيو نورفاك اًمعيمج

 أدبي ناك هنأ اهنم « ةفلتم دهاوش جراوخلا ىدابع نمؤي ناك هنأ ىلع نهربي نأ

 : بلاط ىبأ نب ىلع هجو ىف اوراث نيح اهوددر ىلا ةروهشملا جراوحلا ةرابعب هبطخ

 ناك ٠١ ودن ىلع كرمثلا ىلإ ىضفت بونذلا نأ ددرب ناك هنأو « « هلل الإ مكحالالأ»

 اورطخ اذإ اوناك هباحصأو وه هنأو « رفاك ةريكلا بكترم نأب ميدق نم جراوحلا لوقي

 نامع أورك ذي و نا ركب ىبأ ىلع 5 نياوألا جراوخلا لثم 0 اومحرت راجل لع

 . لزتعا ٠١ وحن ىلعو . 29 نيسابعلاو نيبومألا ةرباجج اونعلو امهيلع اًبضغ اًمرلعو

 ةعامتبا نعنيرجاهم ةفوكلا برقب ءارورحىلإ بلاط ىبأ نب ىلع نولوألا جراوحلا

 . 48/7 هرهازلا موجنلا مجار و . 1١١/4 بهألا جعورم (1)

 1٠١8/4 ١١52. بهذلا جورم رظنا (؟ )
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 بحاص رجاه كلذك «ةنيدملا ىلإ ةكملهأ نعمالسلا هيلعلوسرلا رجاه امك « ةلاضلا
 . اهيف ماقأف « ةرق ىبأ ةخبس ىمست ةرصبلا راهنأ ريخآع ةخ بس ىلإ هعابتأب جنزلا

 ىرملا ىلع مب ريغ دوسلاو جنزلا ثبو ء اهب خارك آلا ذاختاب هباحصأ رمأو

 بيصحخلا ىلأ رهن نم ىبرغلا بناخللا ىلإ لوحت مث :27باودلاو لاومألا بهنيو
 هباحصأ رمأو « ةنيصح ًارود اهيف هل ىننَسب « ةراتلا » اهامس 2" ةئيدم هيلع ذختاو

 ظ . اهيف ءانبلاب

 لسرأف ٠ ىدتهملا ةفيلخلاب اهلهأ ثاغتساف ٠ اهارقو ةرصبلا ىلع هتاراغإ ترثكو

 تعاض ةنيقم ىلإ :لويضرلا عطتسي ملف ناسرفلا نم هركأ [..ثيج 567 ةنس ىق مهيلإ

 بحاص رعشيو . لاغدألاو ليخنلاو تاونقاا نم اهنود موقي ناك ام ةرثكل جنزاا
 : ًاريثك اقاخ اهب لتقيو ةاجد رهن ىي امن ةليدلا ةنيدم محتقيف ع هتوقب جنا

 « جاسلا بشخ نم“ ةينبم تناك ذإ « اهزانم نم ريثك ىلع قأتأ ران اهب لع شيو

 دق اهلهأ ناكو « نادادسع ةنيدم اهدعب رهصأ . بلسلاو بهنلا اهيف ليعتو

 «.كييعلا نم اهب ناكنم هنأإ 0 عدي نع هل | وقلأف 2 ةلبألا ةنيدع هعنص أم اوعمس

 زاوهألا ةنيدم وحن ههجو ىلوو . ةنوئملاو حالسلا نم اهب ناك ام لك بهنو

 بالسألا نم اهب ناك ام رك ىلع للوتساو « ةليلق تاشوانم دعب اهلخدف
 ١" ةعتمألاو

 ضعب ىلع رصتنا افيثك اشيج ه1©17 ةنسف هيلإ لسرأف « ةفالحلا دمتعملا ىلوتو

 «باحسنالا ىلإ رطضاف « لاغدألاو تاونقلاب هن« اورتتسا جنزلا نأ ريغ « هبئاتك

 مهبحاص ثيلاامو 17 يش عنصي مل ناث شيحب طايخلا رفعج نب روصنم مهنانو

 نأ اهيلع ءاعدلا ىف دهتجا هنأ هباحصأ تا ىلع د دري ناكو . ةرصبلا مجاهي نأ

 ةرصبلا امتإ : هل ليقف « اهرمأ ىف بطوخ هنأو « اهتاهج عيمج نم بارا ١ اهبيصي
 مهب اهمجاه « بارعألا نم ريثك ذئنيح هيأإ .مفلاو ٠ اهبناوج نم اهلكأت كل ”ةركبح
 دقو «٠ تاعمتلا ىدحإ اهلهأ ةالص . ءانثأ ىف ديبعلاو جنزلا نم هعابتأبو

 لاعشإو لتقلاو بلسلاو بهنلا اهيف المعم :٠ تاهج ثالث نم اهيلع "ضقنا

 )١( اهدعب امو 84 يرام رظنا (*) 20. ؛ا/و ىربط ,

 لو ىربيط (؟)  ) +: ( . : 7٠١ىربط 78/9,: . 0
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 ىنأو ركذ نيب فلأ ةئاملث غلب ىلتقلا ددع نإ ةغلابم تاياورلا لقأ لوقَتو «؟'"رانلا

 : ىدوعسملا لوقي « اًضاقنأ ةدلبلا لاحأو عماخللا دجسملا قرحأ هنإو لفطو خيشو
 بالكلا نوذخأيف ليللاب نورهظي اوناكو « رابآلا» رودلا ىف ًارعذ سانلا ىتخاو »
 ىلع اهنم اوردقي مل ىتح اهونفأو « رينانسلاو نارئفلا كلذكو « اهنولكأيو اهنوحيذيف
 ) 249« بذعلا ءاملا كلذ عم اومدعو ؛ هولكأ دحاولا مهماجاب اذإ اوناكو ءءىش

 .٠ ةرصبلاب تلح ىلا ةعورملا ةبكنلا هذهب ءارماسو دادغب ىف ءارعشلاو سانلا عماستو

 : هتديصقو « ىورلا نبا مهتمدقم فو رازغ وسب اهوكبف

 ماجسلا عومدلاب هنع اهّلغش مانملا َديذل ىَلَقُم نع داذ
 اهليختت داكت ال ىلا ةثراكلا كللت نم اهب لزن الل عجوتو عجفتو ال اهل راح بدن

 رئارخلا مهيدبسو تاءمرحلا مهكاهتناو مهاعرصو جنزلا ىلتق روصي ىضم دقو ؛ ماهوألا
 اهروصق اولوحو اهيف نارينلا اولعشأ فيكو ؛ هوجولا تايماد بايثلا تاقزمم تانوصملا
 . ةروتبملا لجرألاو ىديألاو ثثحلباو سوعرلاب اهعراوش اوثلم فيكو « ًادامرو الالت
 كنتفلاو تامرحلا نع داي'ذلاو ةرصبلا ةدجنل ةمألا خرصتسي كلذ فيعاضت ىف وهو
 . ردي الو بي ال اكتف نادلولا البيشي اًماثآ اوبكترا نيذلا جنزلاب

 ةدايقب امخض اًشيج تردهجف « ىورلا نبا ةخرصل ةاودلا تباجتسا امنأكو

 هينادي ال مزحو ىأر بحاصو ىرابي ال الطب ناكو « دمتعملا ةفيلخلا ىخأ قفوملا
 تاونقلاب هنم اورتتسا مهبحاصو جنزلا نأ ريغ « ريبدت ههبشي ال ريبدتو مزح
 رانيد نب رفعج نب روصنم مهيلإ بدنف . فيثكلا ليخنلاو ةفتلملا 3

 جننزلا لزانو «٠ لقعم ريهن ىمسي ريهن ىلإ قذوملا مدقتف . هولتقو هركسع اوحابتس
 ثيح ءارماس ىلإ هب لسرأو ىارحبلا ىحي وه مهداوق نم ًادئاق رسأو ًارارم مهمزهو

 , اغب نب ىسوم جنرلا لاتق ىلع 00 : ءارماس ىلإ قفوملا داعو .7'2 قرحلأو 3 د

 511 ةنس ىف دمتعملاىءاويو . 29 نييناحلا نم ريثك اهيف لتمق ةعباتتم بورح تبشن
 نولخديو « مهتفك حجرتو جينزلا لزانيو ء جاسلا أ ىمسي هداوق نم ًادئاق زا زاوهألا 0

 . 2 ””اهرود نوقرحيو اهنوبهنيو زاوهألا
 )١( .:م61/9 ىريط ٠ ) )4ىرط و/؛ة٠١ه.

 ) )5بهذلا جورم ١١59/4. ,.هرللدج ىرط (ه)
 ىربيط (؟) 9/151١ .
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 لوتسا دق ناكو ء رافصلا ثيللا نب بوقعيب قفوملا اهدئاقو ةلويللا  لتتشتو

 .ناسارخ ىلع مهنم ىلوتساو نييرهاطلا ىلع ىضقو سرافو نامركو ناتسجس ىلع
 لوقاعلا رددب ملي دكي ملو  دادغي ىلع ءاليتسالا ديري ”3161 ةنس ىف هعوم#ب لبقأو
 ىلع رف . ةقحاس ةمعزه همزهو قفوملا هل ىادصت ىبح اهنم اليم رشع ىف دعب ىلع

 لوقي ذإ ركذلا ةفنآ هتزوجرأ ىف زتعملا نبا ريثي كلذ ىلإو زاوهألا ىلإ اهرثأ
 قفوملا نع

 1 - 2 6 ] .٠
 ٍجْرَس ىف هنأ الإ راطف جنزلا دعب رافصلا براحو هل .

 ارارك الطب امدف ناكو ارارف همادق نه رفو 7 للا ا 500 2 م

 كو ءانثالا هذه َْث , 7518© ةنس قت 0 ىلإ هتعزه دعب هب ةلوغشم قفوملا لظو

 اهلهأب كتفي «٠ ندملا ضعب ىلع 6 ناكف « هل ةحناس ةصرفلا جنرلا بحاص
 لصت لازت ال هؤابنأ تناكو . ناسيم تس دو طساوو زاوهألا لثم نم اهبهنيو
 نفس هدنست ًارارج اشيج هبرحل زهجو « اناث هتلزانم ىلع مصف ٠ قفوملا ىلإ
 دمتعملا همع دعب ةفالحلا لو ىذلا ). سايعلا ىبأ هنبا ىلإ هتدايق دنسأو « ةيبرح
 فخن « هيبأ لث٠ بئاصلا ىأرلا لهأ نم اًمزاح [عاجش ناكو ( دضتعملاب بسقلتو
 ةذواطخ اق رو عماج نب ناولس ىمسي ًادئاق عقاوف 751 ةنسل رخآلا عيبر ىف هيلإ
 ء اهلهأ لع اه درو طساو ةنيده لصدور صفا نم هديب ناك ٠١ ىلع ىلوتساو

 بحاص ىلإ ةيدؤملا ثالاسملاو ىرقلا ىلع هسفنب فقي نقر دغاو ا اهراوج ىف هشيجحب ركسعو
 0 تاكيِرئمُتسلاِب ىّمست اًدفس اوذختاو اودشحو جنزلا هل عمجو . هتنيدو جنزلا
 ء سورتلاو حاشرلا»و فويسلا نوام اهقوف نم ٠ نوح ”داملاو فاد نوعبرأ اهنم لكل
 رثكأ ىلع اهئانثأ ىف ىلوتسا . ءاركن ةميزه مهب لزتي فيك فرع سابعل ابأ نكلو
 ع جنزلا بحاص نأب أبن قفوملا غلبو . قحالتت مهمئازه تذخأو ؛' ' مهتاي رنيممسم
 امكيض [ةح ”ديعأف «نابأ ب لاو ماج نب ناملس : هيدئاق ةدعاسمل اًفيثك اشيج

 هرمس ىذلا ةحيطبلا ىف ىلامثلا جنزلا نصح. ىلإ هعم ىذمو « هنبا ةرصنل هرودب
 ذخعتاو . ةقحام ةعقو هدنجيو ىنارعشلا ىمسي مهل دئاقب ًأعقوأو « ةعينملا ةنيدملا » مساب
 000مل ا ا يب بيني ب

 )١( ىربط (؟) .. اهدمي اهو همال/ه ىريط 551/9 .
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 دة راطااو يدا نمع وفعي نأ ةديدس ةطخ ذئنيح قفوملا

 ةنيدم هومم ىذلا طسوألا جنزلا نصح ىلإ هجتاو .27نوريثك هل ملستساو هشيج

 لتقف « هباحصأو عماج نب ناملسب كانه ىتلاو « اثيهط » راوجي ناكو « ةروصنملا »

 « ةريااو رئاخذلاو لاومألا نم اهب ام لكو ةنيدملا ىلع ىلوتساو « ةميظع ةلتقم "

  ةنيدملاب ةطيحلا ماجالا ىلإ جينزلا قه نو ريثكأ“ رفو 2« ىولي ال ههجو ىلع نايلس رف

 را ايضار ملستسي نم لك نع امان أ أوذع وفعي هنأ ةيناث ةر ل

 ذخأ ذإ ةميوق ةسايس تناكو . هشيج ىلإ مهمضيو مهيلع مخي ناكذ ١ نوريثك

 ىلإ ىضمو .2''قفوملا ركسعم ىلإ هركسعم نورداغي جنزلا بحاص عابتأ نم نوريثك

 جفرلا داوق نم نادئاق اعيرس اهنع ًرفو « سراف نيبو اهنيب ىلا ىرقلاو زاوهألا

 ةريا نم امخض ًاداتع امهءارو نئيتكرات باهولا دبع نب ذويهبو ىاهملا امه

 نامألا ٠ نوبلطي امههدونجو نيدئاقلا نيذه ناسرف 5 نوريثك ةيتاكو . فاوأل هأوّدحا

 ى نياتاقملا نم ريثكو « باتنم» همسا دئاق نمأتساو « هشيج ىف مهكلسو مهنسمأف

 بحاص ةرضاح « ةراتخلا» ةنيدملا ىلإ هعومجت قفوملا مدقتو .") مهنفسو جنزلا تاي ريس

 بف (لوظنف هرابعخ نأ نمؤي هلعج اه اهتعانم نم ىأرو . هلقاعم رخآ جئزلا

 ع قفارملا عج اهيف دش (ةيقفوملا» اهامس ةنيدم ةلجدل ةيناثلا ةفضلا ىلع اهمامأ هشيحل

 نجس اهنأك تدغ ىبح «ةراتخملا راصح ىف دادشو ) عفانملا فانصأ اهبأإ قاسو

 5 اول مهرمحأ سانلل طوسبم نامألا نأب ىدانو« هعابتأب اهبحاصل ريبك

 ةريملا هتزع دقو ريسألاك مهبحاص اوأر ذإ « ةريثك عومج جنزلا نم هل تملستساو

 ْ : 17 ةايوط ةديصق نم قفومال ورلا نبا لوقي كلذ قو « نؤملاو

 دوزتلا هذاز ىَدْوُإ هالق  تلذاخت ىتح جزلا د
2 

 1 01 هَ َ 8 8 .06

 ديمه وهو  هرسأت م و لظو هسفن لظفلي هلتقت مل و للضظف

 (مر*+ م 4 هو ْ م

 ا كدندبا : كنج مهدادزتو هلدنج  دياكملاب هنع نقرفت

 ةمساح ةامح اهيلع نشب نأ ىأر ىتح اهيحاصو ةنيدملا رصاخي قفوملا لاز امو

  ىتلاو « هنم رارفلا ىلع ممصو جنزلا بحاص رصق ةيبرهلا هنفس تمجاه ْذِإ 759 ةنس

 )١( ىرصحللا بادآلا رهز (4# ) . اهدعب امو 0555/4 ىربط 194/17 .
 . مكحم عمتجم : دصخم () ْ] . اهدعب امو ها/4/١ ىريط (؟)

 , اهدعب امو هاله /ة ىريط "0
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 ع« قزمت رش هقزمف بيصخلا ىبأ رهن فرغ ىف هل شب عم ءانشألا هذه ىف قفوملا

 . ملاس قيال رق ىلارعشلا مهتمدقم فو مهداوقو نر نم نوريثك نامآألا بلطو

 اهقرط قياضمو ةراتخما ةنيدملا كالاسع 0 جونا نم ةنمأتسملا قفولا عمجو

 ىلوتساف «نيضار هوُدلآدو ءاهبحاص ىلإ لوصولا ىف ةحيصنلا هوضحمب ىك اهنوصحو
 هللرخف «هلتقب ريشبلا هافاووع ةميظع ةعقوم دعب 77١ ةنسل رفص ىف هرصق ىلع

 . ىلهملا نابأ نب(" ىلعو عماج نب ناملس هيدئاق بلصب رمأو « هالوأ ام ىلع ًادجاس
 كلذ هنثي لو ء ةريخآلا كراعملا ءانثأ ىف هردص ىف اًغيلب حرج حرج دق قفوملا ناكو

 اذهب هتئنهت قى زتعملا نبا لوقب كلذلو ؛ نيبلا رصنلا اهيف هل نك ع بردا نع

 ] ظ ' : هتاوطب 1 روص ةديصق نم رصنلا

“١ 
 نحإلا تازازح ىفش 2 وفيسب 2 فوفصلا 6 آ

 نصع ف حتفت درو اهمها حارسجل أ ىئاد

 « فصنو نويلم ون اميحض بهذ هنإ كاهيو ) جنزأا ةروث تينا كلذبو

 بحاص لتقب طساوو زاوهآلاو ةلجد روكو ةلبآلاو ةرصبلا لهأ ىف ءادنلاب قفوملا ردأو

 . 90 هلهأو هلامو هسفن ىلع انمآ هدلبو هراد ىلإ نطاوم لك وجر جرلا

 ةطمارقلا ةروث

 هذه تلظو « اًنقرف اوناك ةعيشلا نأ لوألا ىبابعلا رصعلا باتك ىف انب رم

 حالسلا تلمح ىلا ةيديزلا ةقرف اهمهأو « ىفاثلا ىمابعلا رصعلا ىف ةطشن قرفلا

 آس لمعتو ةيقتتلا ىلع شيعت تناك ىلا ةيمامالا ةقرف م « نييسابعلا هوجو ىف امئاد

 تلاوت ةمامإلا نأب تنمآ ةيرشع ىنثا ىلإ ةركبم تمسقنا دقو « نيداملا دج

 ىلإو «ةرجهلل 7٠١ ةنس قوتملا رظتنملا ىدهملا دمحم ,هرخآ ع رامامإ رشع ىبثا ىف

 نإ 0 « هيبأ لبق قوت دق ناكو « قداصلا رفعج نب ليما لإ هس هلعاعل]

 و مال وس تادالا وهي لبق 0 ."14/4 ىربيط )١(

 .""” / و ىريط (:) . اهدمب امو 554/59 ىربيط (١؟)
 يناثلا ىمابعلا رصملا
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 ىح « ريكألا نبالا ىلإ اًمتح لقتنت اهنأل ٠ دمحم هنبا ىلإ هنم تلقثنا ةمامإلا

 ةيليعامسإلا 2١ ةكللا دمحم لود أعيرس نوكتت تذحخأو . هيبأ دهع تام وأ

 عساو ناك ىسراف وهو « حادقلا نوميم نب هللا دبع اهئدابم عضوو اهمّظن ىذلا ناكو

 ةيعمج ليعامسإ نب دمحم لوح نوكي ةعرس ىف ذخأو «نايدآلاو بهاذملا عيمجي ةفرعملا

 قرطب هيأ| سانلا بذج ىلع نيعتسي ناكو «ةيسابعلا ةاودلا ضيوقت ىلع لمعت ةيرس

 مهب جم صاخشأو « ةذوعشلاو رحسلاب مهدي صاخشأف 2 صخسشس لك عم بسانتت

 ءاضعأ لك اعدو « صلاخلا رولا نيد هنيد نأ معزي ناكو . كلسنلاو ىوقتلا راهظإب

 0 506 ال نم أبرض مهني اع نويسك م لك كاريشالا 2 هتيعمج

 ظ ننيحر 5 ىزاوهألا نيسحلا هقيفر هعمو ةرصبلا ىلإ اهكرت 7 : زاوهألاب هنطوم ف

 ف ةيقذاللا برم ( ةيلس » ىلإ هقيفر عم برهف « اممل ةرصبلا ىلاو ةدراطمع

  ةيايعامسإلا ةوعدلا مظني ذخخأ اك ( قارعلا ىلإ هتاعد لسري ذخخأ كانه نمو « ماعلا

 ةعيشلا قرف نه اهبلج مياعت صعب ريغ ةينانوي ةيفسلفو ةيسراف ةيونام ميلاعت اهيف اّناب

 نكي ىح ةينآرقلا تايالا ىف ليوأتلا ةركف ىلإ ةوق ىف اعدو . ةيباطحلا ةقرفك ةيلاغلا

 نأ عزو . ديعب نم اهيأإ زءرت ىلا ةيفحلا اهيناعم لق وأ ةريتسملا ةنطابلا اهيناعم مهف

 ءامإلا وه موعباس : ةمألا نم ةعبس اهلثمب ةقلح لك تاقلح ىلإ مسقني ةمآلا خيرات

 . كوتهاص ةمأافهلبق ةةسلا ةمالا امأ عئارمشلا ن م هلبق ام هتعيرشب خسني ىذلا قطانلا

 مهبناجي 0 نر وأ نوروتسم نويقيقح ةمئأ : نايسق ةوعدلا ةمأ نأ اضيأ معزو

 [امامإ هسفن وه حبصأ كالذين ججحلاب نومسملا ةاعدلا سوعر مهو نوع دوتسم

 ةيمطافلا ةرسآلا بسن ىف كشلا ءاج انه نمو « هؤانبأ كلذ ىلع هعبتو « اع دوتسم

 نيرقتسم اهتمأ ناك لهف « نامزلا نم نينرق وحن رصم تمكح ىلا ةيليعامسإلا
 ىهو « نرعباتلا اهيف دعصي بتارم ةوعدلا نوميم نبا لعجو ؟ نيعدوتسم اوناك وأ

 نأ ةيتردو « ماع هيلع رم + نمل هيترمو « « مهقوف نب نر جان ب 0

 ؛ مارعأ ةعبرأ هيلع رم نمل ةبترمو « مارعأ ةثالث هيلع 0

 ظ : عشت لعب اهف بتارملا ةلفحم © ةعراعلا ةبترملا م

 نيسحلا لسري نأ هفلخ دمحأ هنبا لب ليقو - نوميم نب هللا دبع ثبلي امو

 . اهدعب امو ١١5 ص ىرودلا زي زعلا دبع باتك
3-3 

 وكتاب



 و

 ضعب لمحمي ىطبنب داوسلا ىف ىتتلاف « ةيعمجلا ىلإ وعديا اهداوسو ةفوكلا /ىلإ ىزاوهألا
 - ىربطلا مث ايف  هنوبملي هتيرف لهأ ناك « نادمح همسا هل راوثأ لع تادغلا

 بقللا اذه ىبعم نأ ناملكورب منو ٠١ مادلا هينيع رارمحال طرق وه 25 اقل

 باجيتساو هبهذم ىلإ هاعدف « هتيلط لجرلا اذه ىف ىزاوهألا دجو امنأكو .2'”ىرسلا محمل

  ةرعدلا ةسايرب همأاإ دهعذ « هلجأ رانب ىزاوهألا "سحأو « ةغلاب ةسامح ف هل

 . هيلإ ةبسن ةطءارقلا مماب اهعيمج ترع د. ةريك قرا دل تحسيفأ تضءاوف كد
 يونس س مهنم لك عفدي 1 هعاتأ عيمج ىلع نذرفو «ةكرحلا ميظنت ىف ذخأف ةيهاد ناكو

 لهأ ىلع ضرفو «ةرجملا راد ىلإ لاقتنالل آيهأت ًارانيد هلعج مث « ًادحاو [مهرد

 ىدؤي نأ هعابتأ نم ناسنإ لك ىلع ضرف نأ ثبلي مل « ريناند ةعبس ةعباسلا ةبترملا

 « لاومألا ىف ةكرشلا ىهو « ةفلألا اًعيمج مهيلع ضرف ًاريخأو « هلام سمخ هيأإ

 لحي ذخأ هتوءد حاجن ىلإ نأمطا الو . لماك ىكارتشا ماظن ر هظل أيه كلذبو
 معزو ءهيلإ اوجخميو مهتلبق ن هدقملا تيب اوذختي نأو ةينيدلا ضئارفلا كرت هعابتأل

 ءارخ ذيبنلا نأ زورينلا ديع مورو ناجرهملا ديع موي : ةنسلا ىف ناموي موصلا نأ ممل
 هب راج نو ؛ هلتق بجو هبراح نم لك ذأ وه اًنوناق عضوو لالح رمحلاو

 برقب ةرجه راد هعابتأل ذختا ؟ا/ا/ ةنس فو . 2 هنم ةيزحلا ذخأ بجي هفلاخو
 هينواعم ريكأ ناكو . ءاسنلاو لاجرلا نم نوريثك اهطزن «داب امهم » اهامس ةنوكلا
 عبسلا هبتارمو عباتلا قيرط هيف روص باتك هل رتك'ذيو «نادبع هرهص هتكرح ىف
 نم هيلثمو رثتسملا وأ ىحلا مامإلل قلطملا عوضحلا ىلإ هب ىهتنت ىلا ركذلا ةفنآ
 . نيع دوتسملا ةمئألا

 مهتدعو امل ةرصبلاو ةفوكلا داوس ىف نيحالفلا نم ريثك ةوعدلا ىلإ ماهضنالا ىلع لبقأو

 ءوس مهنوهوسي نويعاطقإلا كالملا ناك ذإ « ةئيسلا ةيداصتقالا مهفو رظ رييغت نم هب

 ةحداكلا ةقبطلا نم ريثك اًضيأ اهيلإ مضناو ءر وجألا ىف ديدشلا ريتقتلا عم باذعلا
 مهنأب هعابتأو نادمح اعيمج مهدعو دقو ٠ عقدم سؤب ىف نوشيعي اوناكنم ندملا ىف
 اوفقي مل مهنأ ريغ . هزعو ىغلا ىلإهلذو رقفلا نمو ةداعسلا ىلإ ءامشلا نم مهنولقنيس

 )١١( طرى5/٠١؟. ) ص ( ةيبرعلأ ةعبطلا 7898 .

 )١( ىربط (؟) ناملكو ربل ةيمالسإلا بوعشلا خيرات ١٠5/1٠١ اهدعب امو .



 انذمأ

 نم للحتلا ىلإ نوعدي اوضم ذإ ء ىكارتشا عمتجم ءاشنإ دنع مهتوعدب اًعيمج

 ةنحللاو باسحلاو ثععبلا اوركنأ مهنإ ىدادغبلا لوقيل ىتح هضورفو فينحلا نيدلا

 هيف ام الإ اهباذعو رانلا لهو اهميعنو ايندلا هذه الإ ةنحلا له : اولاقو « رانلاو

 « ؟'' داهجلاو جنناو مايصلاو ةالصلا ىف بّصّتنلا»و بعتلا نم عئارشلا باحصأ

 ةوبنلا ىعدا نم لكو هس ا ميهارب اربإو حونك ءايبنألا نأ » : اومعزو

 تاجنرينب هوعدخف .٠ ةماعلا ىلع ةءاعزلا اربحأ قيراختو سيماون باحصأ اوناك

 نأ ىلع ةلالد ءاضيب امالعأ مهل دختي نادمح ىصمو 2 مهيعئارشب مهودبعتساو

 قيردلا لغ" ندا كن رثو ) : اهيلع بتكي ناك هنإ لاقيو ؛ رونلا ن رد مهنيد

 ظ 2 نيئراولا مهلعجنو ةعأ مهلعجمنو ضرألا َْف اوفعضتسا

 : ا اوددحأو هتوعدب اهيف اورهاج نميلا ىلإ ةاعد ًاركبم لسرأ دقو

 كئنيح مهذختا ن ءذلا هتاعد مهأ نمو « ع اهله ريدب ذخأو (« ىذاولك » لزنو

 هب لسرأ دقو سرف رب ىرق نم ةبادتجو . ىلاتحلا مارهب نب نسحلا ديعس وبأ
 نم ذختا نو ريثك هلوح- فتلاو « ةوعدلا كانه رم أ عاطتساو ء ثاردإ قونج ىلإ

 اورداصو كانه هتكرحل اوهبنت نييسايعلا ةالو نأ ريغ . مهلاومأ ةرادإ ىلع امفرشم هسفن

 ىلإ هجن نأ هرمأف رجلا هغلبب نادمح ىلإ ههجو ىلع ًرفف : لاومأ نم 00

 ةليبق هآأ تباجتسا كانهو : نيرحبلا ةقطنم ىف ءاسحألا هل راتخخاو « ىرخأ ةقطنم

 عامصألا كلت ف "شن نأ نقلا عاطتساو « ةيوديلا اهرئاشعو نسيقلا تع

 ةميدقلا ةحصاعلا « رجه و نم الدب « ةينمؤملا » اهتمصاع لعج ةيكاريشا ةاود ةيئانلا

 ةبيرملا « فيطقلا ١» ىلع راغأ اهسفن ةنسلا قو » ؛ فوفملا ) مساب مويلا ةأمسملا ىهو

 هدونج تدده ةيااتلا ةنسلا قو .؟؟”ءاسنلاو لاجرلا نم اهب هيقل نم لتقو ةرصبلا نم

 « داوسلا ىرق ىلع ةراغإلا ىلإ هعابتأ عفدي ذخأف هتوقب نادمح ”سحأو .«* ' ةرصبلا

 مهن» ىلاقو تاتسيمدور ىحاونب ةرغ ىلع مهب عق عقوأو ٠ ىلاطلا مالغ ردب مهل ني دعت

 ريا كتفيو ١9 ةنسل كلا داوس ىق راشتنالا ىلإ نودوعيو .2"”ةميظع ةلتقم .

 ءكاضتعملا ىلإ هب ىلسريف 237 سوق ىنأ نياب فورعملا مهدئاق هرسأ ىف عقيو ىلاطلا مالغ

 .اله / ٠١ ىربط (:) دمحم ةعبط ) ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا )١(

 .م485/ ٠١ ىريط (ه) . 5580 ص ديمحلا دبع نيدلأ ىيحم

 . ساروف : ىريطلا ف 9#٠١". )١( ص دهسفن ردصملا )١(

 .الا / 1٠١ ىريط )١(
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 زتعملا نبا كلذ ركذيو 3 ةطمارقلا نم ةعامج ى رسحلا ىلع هبلضيو : هقنع برضيف

 : الئاق « ةيطمرقلا ةوعدلاب ًاددنم « ركذلا ةفنآ هتزوجرأ ىف

 8 وم و ه م و َ 7 0 6. ار

 ىضرم مهل لدع  مامإ  ىبن مهل سوق ىلأ نبا

 ضعب نع اهضعب بان : لاقف 20ضئرفلا ةالص نم مهنع ففخ
 .٠  2 1 9 9 5ع ١

 اسلاجح ريس ال 0 رمط ىلع اسراف هاجم رسجلا ىلإ بهداف

  لالجلا ىذ نمحرلاب رْفُمكلا»و لالضلا» ىَتلا ىبقع كلو

 عم٠ ىف سوق ىلا نبا نأ نومتزيا ىبح مهلهج ةطمارقلا ىلع انه لجسي وهو

 ًادبأ رهظي ال فتنع مامإ نع اهيف نودهاجم مهنأو اهوذختا ىلا ةديدحلا ةعيرشلا
0 2 000 . 0 0 0 

 مسا هداوسو قارعلا نم ىدحعي سوف ىنا نبا هيف لتس ىذلا خيراتلا أده كلمو

 ىمس. امهناكم ةطمارقتا ةماعز ىلوتي ةيعادب أجافنو ء نادبع هرهصو نادمح

  اهيأإ ناوعدي اناك 27 ىبلا ئدابملا ىف ريغتب اسحأ امهنأ ودبيو . '”هيوركز

 دجوف : رومألا قئاقح ىلع فقيا ةئيئمتلس ىلإ نادبعب نادمح لسرأف

 : هل لاقو « هلاؤس نع نيسحلا بجعف « هتدجسحن نعو هيلإ نوعدي ىذلا مامإلا نع

 رفعج نب ليعامسإ نب دمحم هنإ نادبع هباجأف «؟ نذإ مامإلا وه نمو

 :هل لاقو :هتباجإ ىحادقاا نيسحلا ركنتساف «هتجح ناكو كوبأ هل اعد ىذاا قداصلا

 ةقيقح نادبع كردأ ذئدنعو . نآلا هلحم وه لحو . هدلاو ناك امنإ مامإلا نإ

 مهيلع انهيومتو سانلل انعادخ ليعامسإ نب دمحم ةوعدلاب اورهاظت مهنأو نيحا دنقلا

 راشأو « رءألا ةقيقح ىلع هفقوف نادمح ىلإ نادبع داعو . مهفوفص ىلإ مهوبذتجي ىح

 .« هيأرب نادمح ذخأو . ةقيقحلا مه نيبيو ةاعدلا عمج نأو ةوعدلا فقوي هيلع

 نك امألا ىف اوناك نم اهحيضوت عطتسي ملو « هنم ةبيرقلا نكا٠ألا ىف ةوعدلا فقوف
 نأ ودسو « خيراتلا ح رشم نم نادبع هرهصو وه ىتخاو ىذاولك كرتو 2 ةيئانلا

 .ه4 / .سرف : :رمط )١(
 . ١56 ص ىرودلا (؟) ىريطلا . نيمهملا طمرق ةاعد دحأ ناك (؟)
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 . لايتغالا اذه ذيفنتل ةادأ هيورثكَ ذحّتتاو « امهلايتغا ىلع اولمع نيحادقلا
 هيورك ز ىلإ قارعلاو ةفوكلا داوس ىف ةوعدلا ةساير تراص وحنلا اذه ىلعو

 ةلودلا ىأر الو « نادبع هرهصو طمرق نادمح نم اًطاشن مظعأ ناكو «ىنادندلا

 دسأ نم ودبلا ءاوغتسا ىف ى ءس مهدنع ءانسغ ال هنأو ةفوكلا داوسب ةطمارقلا بقعتت

 ىب ونجيب نيطيحملا ودبلا ةريك نأ ريغ « تاعامج مهنم هتعباتو « هريغو ميو ىبطو
 تلك هلق ئه 1نيعر ةيسللاز ى هدالوأ لسرأف « هل بجتست مل قارعلا

 هومعز امث ناكو « مهوعياب د مل اوحناصأف ماشلاو قارعلا نيب ةوامسلا ةيداب ف

 مهنوعدي مهوأر اذإ ىبح « قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم دلو نم مهنأ مه

 رخخآ ى اوعياب ذإ .« صيلعلا ؤنب الإ مهعباتي ملل مهنم اورفن ةيطمرقلا ةديقعلا ىلإ

 دمحم نب ىلع هللا دبع وبأ هنأ امعازو خيشلاب مهل اًمبقلتم هيوركز نب ىحي 789 ةنس

 معزو ٠ هللا كيع ٠ نو دمع هاتوا ف لإ ليقو « قداصلا رفعج نب ليعامسإ ن

 قز قارعلاب دا ١ ىف هعيتب هنأو هل وعدي هونغ ١ ةاعدو هوانا نأ معز اوف 0

 هةرروهأم اهبكري ىلا هتقان نأ معز مف ممل م ءءاضناو + فلآ ةثان 0 0

 ىعدا وأ مهل نيكو ع قولا حتفلا 2 لزن ودع ءاقل ىف اهوعبتا اذإ مهنأ

 قف. ئضن ., هكا هنأ رك ذو « ةصقان هل ًادضع مه رهظأو « ةناهكلا مهيف

 ةاودلا ذئنيح عبتت تناكو « ةيروسلا ندملا ىف ًاداسف ثيعي هوعبت نمي 5 0

 اهيل يلع كارت كئاق ع يدش كعف نم ىناعت تناكو « ةينواوطلا

 مرعب امن ناعروب هج ةيوبركتا قرآل لسرأف ٠ رصم ىلع هتيالو لبق ىديشخإلا

 عفاوو ٠١ بهنيو ”لثقي ريثك عمج قى ةقرلا هيوركر نبا دصقو . 2"'هدئاق لتفو

 اهنأ ريغ قشمد رصاحو . هدئاق لتقو همزهو ىتكملا ةفيلخلل اشيج كانه

 اودانو: نيستا ةاحأ هغانتأ عيابف + اهباوبأ لغ لف ام. :ناغرسو + هزاضتل تمص

 رفعج ند ليعامسإ نب هلا دبع ن : ليا هلأ هروذب مش معزو ع, هدعب نم ةفيلخ هب

 بحاصي ىمس كلذلو « هتيآ اهنأ رك ةييشللا ههجو ىف ةماش مه رهظأو ٠ قةاعلا

 لطف قر :ءامالا زك ةيورروتا نب ىصتعاو م نإ هيلع ترون دمع

 ريثك ةياجاو 1290 فيولا .ةرويس ةوضتلا هنأ معزو 1 لا هب مارد فةانقلا رشح

 .ه3 2/10 ىربط (؟) 0 م/م مط (ز
 ظ .ةوال/ 1٠١ ىربط )١(
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 ىلع هوح اصف اهلهأ هفاخو قشمد ىلع هعومجب فحنزف « هتكوش تدتشاو ءودبلا نم

 اهربانم ىلع هل بطسخو « اهيلع بلغتف « صمح ىلإ مادقتو . هياإ هنودؤي جارخ
 ءامدلا كفسيو لتقي كبلعبو ةرعملاو ةامح ىلإ راس مث « رظتنملا ىدهملا مساب
 نيءمجأ اهلهأ لتتق مث مشاه ىبب نم اهب 'ندم لتقب أدبو « ةنيممحلسس لزنو . بهنيو

 ءاضقلا ديري ناك هنأ رهظيو 2١١. فرطت اًديع اهب قّسبي لو «بيتاتكلا نايبص ىبح

 ناك نإ .نن نود ةعدلا 0 . هع ءارو نمو نيحادقلا ةرسأ نم نيع دو: :بملا ةئألا لع

 . ىربطلا ىرنو « هتفالخو هتوعدو هتمامإلو هل ولا وفصي ىح « 18 مهنم عا كجوي

 ميحرلا نمحبلا هللا مسب » : طمنلا اذه ىلع هلهتسي هلامع ضعب ىلإ هنم باتكب ظفتح

 7 هللا نيدأ رصانلا « هللا, روصنملا . ىدهملا هللا دبع نب ديريحأ هللا دنع نم

 ع هللا مرح نع باذلا . هللا باتك ىلإ ىعادلا « هللا مكب مك اللا « هللا رمأب

 , نيقفانملا لذمو ء نيملسملا مامإو « نينمؤملا ريعأ اللا و داو نم راتخما

 نيدحلملا ديبمو « نيدتعملا مصاقو ٠ نوملاظلا دصاحو « نيملاعلا ىلع هللا ةفيلخ

 2 نيئيضتسملا ءايضو : نيرصبملا جارسو « نيدسفملا كلهمو : نيطساقلا لتاقو

 هللا لص « نييصولا ري كداوو . نيلسرملا كيس دنسب  مكاققلاو ع نيفااحملا تتشم

 0 اووف . ًاريثك ماسو . نيبيطلا هتيب لهأ ىلعو هيلع

 لثم اًدعادوتسم» اًممامإ نوكي نأب فتكي مل هيوركز نب نيسحلا نأ حضاوو
 دمحم ىلإ اًبسن ها ىعادا كلذلاو ٠ هسفن روتسملا مامإلا نوكي نأ ىأر لب ٠ نيحادقلا

 مل ا ل رفعج ن , ليعامسإ نبا

 . ايعب رفإ اع ىح هرارف ىف ىبضمو « ةيمطافلا ةاودلا نمار ىدهملا هللا كيبع هنم

 مهيلإ لسرأ ىنتكملا ةفيلحلا ىلإ ىوكشلاب هنم ماشلا لهأ حضو هعئاظف ترئثاكت الو

 فق ةامح نم برملاب هعابتأو نيسحلا لزانف ؛« ناملس نب دمحم ةدايقب 1 رار [ كج

 : ىداويلا ىلإ هدنج ِس نو ريثك 2 باعتود [فحيم مهقحسو ١91١ ةنسل مرا

 يعجل نعت اوديجلا ورع هقفارفلا د قرشلا ىلإ هتصاخ ضعب عم ههجو ىلع رفو

 نويدادغب مهنيب ناكو « ةفوكلا نم مهب ءىج ةطمارقلا نم م كاع 0 دادغبب اوبلصو
 ىناثلا خألا هلعا  ةماشلا بحاصل اًخأ نأ ىربطلا ركذيو .©9هسفن ريصملا اوقاذ
 سل مست سل ل 2 2 ا ا يي

 )١( ىريط ٠١ /ر٠٠١)٠. ىربط (؟) ٠١ / م١٠١.
 )١( طبرى١٠١/ه٠١.
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 ةيربط ىلإ راص مث 798" ةنسل قشمد ىحاون ىف بارعألا ضعبب ثاع - ًادم< ىلا

 ةيحان ىلإ فرصناو اهبهنو ءاسنلاو لاجرلا نم اهلهأ ةماع لتقو اهلخدو اهيلع بلغف

 ] 0 |يأ (ىحسب ماشلا ةيدأب ىلإ هأ 3 4و ءاد أاهبسشن ةئسلا ىف هيوركز لسرأو . (') ةيدابلا

 ك3 لثم ىداوبلا نم ةبيرقلا ندملا صعب م بهتلاو كوريثك هلوح فتلاف

 ٠ ن0 3 ل مكاغ انأ لتسقو 6 عا ىلإ ءام نم ةفالحلا دولج مهتبقعتو 6 كاك

 ىودعي دإ 3 ماشلا ىداوب 3 هيوركز ةكر رح ىهتذت كالذيو . ةروثلا كلَ لع ىضقف

 تقولا ىف اوضق مهنأ كاذ مهل مهل مكحأ أو « امريم ءاضق كانه مهيلع نويسابعلا

 ورك را قكساق# اديدشا نيف فحق تناك ىلا ةينواوطلا ةاودلا ىلع هسفن

 . ةريثك انتفو اش كانه اويدخ نأ هعابتأو ةئاثبأو

 ور ك ز عابتأ نم 4, ناك نمو ةفوكلا داوس ىلع ةلماك اهترطيس ةاودلا تداءتساو
 4ب

 معا نب مسالا ىوس داودسلا لهأ ن ٠م هل ةيعاد ودبلا 9 8 هنأ نوخرؤملا رك ذبو

 ىح َ نو ريثك هل 0- م ةفوكلا تاسع جورخلا 3

 ريئاتدلا ٠ نم 3 وحش هتميق 1 تك م لاو ألا م اهبعم ناك ام مي بهنو

 ىتكملا ةملحلا 4 58 4 دادغب يذلا غلب و 34 افلأ ندب ردع ودل جاحلا ن ٠ لتفو

 لوألا منار رهش نم عيال َْق ةيسلف 4 رارج سشيج ف نيكتراوص ن . 2 هفيصو

 فيسأاب 4 رض هيوردك ر ىلإ 5-5 صعب سصلخو َ ةميظع ةاتقم هةعرش نم لتفو

 1 ع -_ 0 ع ع 8

 ش هلباو ه4صاوختو هان و أو 6 اريسا هدحخأو 2 ملستساف » هسأرب :ةلضكأ ةب رض راف وهو

 ا ند دادغب ىلإ قيرطلا ف قوتف جيرج وهو لمحو ) هتارماو هيتاكو هب راقأو

 ءاضق ماشلا ىداويو ةفوكلا ا ف 1 ةكرد ىلع ىضق كلذيو 1 دي 4 ةبرصلا

 ظ . اًنيئاهن

 مارهب نب نسحلا ديعس ىلأ دي ىلع ني رحبلاو ءاسحألا ةقطنم ىف دعب دح ىلإ تحجن

 نأ عاطتساو « طمرق نادمح ةاعد رابك نم ناكو « اًمفنآ هركذ رم ىذلا ىلاتحلا

 )١( ىريط ١١١/٠١ ىربط (+) ةرهازلا موجنلا»و ١٠١/١54 ص بيرعو ١١
 */ 8ه١٠. ةرهازلا موجنلاو # / ١85 . ظ

 )؟١( ىربيط 9١١/؟١١57.
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 ذنم اولخد ذإ عيارلا نرقلا فصتنم وحن ىلإ ةاواطتم ًادامآ تلظ ةلود كانه سسؤب

 ةلود ىف دوست تناكو . ربانملا ىلع هل اوبطخو ىمابعلا ةفيلحلا ةعاط ى "ه8 ةنس

 اريظو ب هز معو « طمرق نادمح هذاتسأ اهّشب ىبلا ةيكارتشالا حورلا ديعس ىلأ

 شويج هاقلتو « ةرصبلا وحن هدونجي مدقتي نأ ىتكملا ةفيلحلا دهعل ثدحم ناك ام

 مالغ هلتق ىبح «. هتاود سوسي لاز امو .2''ًاديدش الاتق نافرطلا ىل:ةقيو « ةفالحلا

 هنبا هدعب نم رمألاب ماقف .2"'هداوق نم ةعامج هعم لتقو ١١ ةنس ىف ىبلقص هل

 هئاليتسا درجمب هعابتأب ةرصبلا مجاهي هارثو « ىباتحلا نسحلا نب نايلس رهاط وبأ
 بلسلاو بهنلا لامعإو اهتمجاهم ىلإ داع "هال ةنس تناكاذإ ىبح "7 حلا ىللع

 : اهلهأ ىف فيسلا اوعضو « هعابتأ نم ةئامعيسو فلأ ىف ١١" ةنسل اهلخخدو .'؟!اهيف

 00 ريق دجسمو 3 ضعبو ديرملا اوقرحأو ٠ ىحلفملا اكبس اهيلاو اولتقو

 ةنسلا ىفو .2* عاتملاو لاومألا نم هبهن ام هلبإ ىلع لمحي اًموي رشع ةعبس اهب لظو
 بهنليو :٠ . مهلفاوقب عقوي ذوو مرح رهشأ ةكم نم مهملقم َْق جاحلا دصر ةيلاتلا

 جرخو ءاكبلاو حودلا عقوف كلذب دادغب ىلإ ربحلا ءاجو « لتقيو رسأيو « لاومألا

 راس 117# ةنس ىفو . 29 نيدنيو نمطلب هوجولا تادوسم روعشلا تارشنم ءاسنلا

 ( رهاط وبأ مهيملف ع سراف فلأ ىف ءاقرو نب رمعج مهعمو دادغب نم جاجحلا '

 هولتامف « ةفوكلا ىلإ هجتاف ء دادغب ىلإ اوعجرو سانلا فاخف « برحلاب مهشوانف
  اهنم هبهن امم ناكو ء بلسيو بهني مايأ ةتس اهب ماقأو ةدلبلا لخدو هتفك تحجرو

 فلأ ىف جرخ ١6# ةنس ىو .©9تيز ةيوار ةئاملثو ىشو بوث .فالآ ةعب رأ
 نب فسوي هب رخل زهجف ردتقملا ملعو « ةفوكلا ىلإ انهجتم لجار فال ا ةسمخو سراف

 نبا ىلع رئاودلا ترادو « ةفوكلا باوبأ ىلع التاتو « انفلأ نيرشع : جاسلا ىبأ

 ردتقملا كلذ غلبو . هباحصأ نم ةردقك دع انمي كل دراما رك نعأو جاسلا ىلأ

 فلا نيعرزأ ىف نانالا:ىلإ ا جرخف ٠ هلاتقل انسنؤم بدنو ٠ ربخلا هعارف

 أامهنيب تعقوو ؛ مهناوعأو مهباحصأ ىف هتوخإو نادمح نب ءاجيهلا وبأ هيلإ مضناو

 )١( م ةرهازلا موجنلا (4) .مو 2 الك ءاله/١٠1 ىربط / لا١9 .

 )١( ىربيط ٠١١/١48 صص نادمطاو ١4 ) ا//# ةرهازلا موجنلاو : ه ص قادمطلا (ه ١؟. .

 ةرهازلا موجنلاو ٠ / ١85 . ) )5؟11/ةرهازلاموجنلاو ؛ "ص نادمطلا

 .11/6ةرهازلا موجنلاو ؛مصيادمملا (7) 01 نسينا(
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 بونج ىف ةريثك نادلب ةلزانمب رهاط ابأ ىرغأ امن ء لاب تاذب تسل تاثوانم

 ءايسي رق ىل !ونج ةبحبلا لخد ةيلاتلا ةنسلا ىفو .2'”ءامدلل اًنكفاس اًبهان اًميلاس قارعلا

 نامآلا نوبلطي ءايسيقر-ق لهأ هياإ ثعبف « فيسلا اهيف عضوو « قارعلا ىلاهش

 يح .' 0 عانت سيكو فرمأ مقافتو ٠ اهذخأف « ةقرلا ىلإ هجوتو . الخد 2 ع اهتمأف

 جاحلا رهاط قيل فاو ذإ ىربكلا ةماطلا تثدح 117 ةنسل جحا مسم ناك اذإ

 لخادو ةكم جاجف ىف اعيرذ التق جاجا لتقو «نوبليو نر اين متر ةيور.تلا مود

 ء فالآ ةرشع وحن مهنم لق هنإ داعيو + .ةزاقتمأب دام مهو مارا تيبلا

 رجا علتقاو ةبأب علقو ردك نب تيللا ىرسعو ( مزمز 5 2 مهنم ريثك حربط

 عيطملا ةفيلحلا دهع ف هعضوم ىلإ 0 ىح كانه لظو « رجه ىلإ هعم هذحأو دوسألا

 ةنمزألا رم ىلع ةبعكلا ءافلخلا اهب نيز ىبلا فحتلا عيمج بهنو . 14 ةنس

 ةبعكلا باب ىلع سلجي ناك هنإ لاقيو « ةسيفنلا رهاوكلا نم هب اهوهّصر اوناك امو

 : هأوق لثم دشني وهو « مارحلا دجسملا ىف هلوح نوع دع جيجملاو

 5 م كم ل
 مهينفأو قلخلا قلخي 2 انأ  هللابو هلل ان

- 

 ان

 عم مالسإلا ضفئارف ىدؤي الو موصي الو ىلصي ال [قةيدنز ناك هنإ لاقيو

 الش نأ سس 00 ) "7 امتي رذإب ىدهملا هللا كيع ةيعاد هنأ همحرو معا هرهاظت

 نأ ريع 6 ةطمارقلا ن م هعاب 3 ردو هرم نم نر 1 ىح خيراتلا اذه

 ف اهيلع موجها مواعو « ما ةنسأ ةفوكلا مجاه دإ « قارع هلا نع رسحني مل هرش

 ا رورا تاضمر رو ُُق ثتامو 6# كا ُُف ةنالحلاا دودح هتلزانو مه ةنس

 لاط نأ لعرب و 2 اهيأإ 0 0 ها ارطأو هلاصوأ ةيرسسب تعطقت نأ لعب ىر دحلا

 وهو ؛« ىلا حلا نسحلا ن ع هودخأ هفلحو , رءيعلا همسح ف ا هياذع

 نو مكح ف هو دق 5 ءلا ناكو « ةبعكلاب هناكم ىلإ دوسألا رجحلا در ىذلا

 ةعاط َْف لوخدلا ىلإ ةرحخأب اورطضاأو :ءانبحالاو رف رخفبلا ةطمارق ْنأش فعصف

 1 ةيطمرقلا مهتديقع ل سلو 35 سايعلا ةفالحلا|

 . 5١ 4 /م ةرهازلا .؟117/+ ةرهازلاءوجنلاو ه١ ص ىنادمطلا ( ) ١

 ' موجنلاو ٠١١ © 9*١ ص ىنادمللا (4) . 5١٠١ /» ةرهازلا موجنلا (؟)

 0020.0 7584) 2 راله ء جو ل م ةرهازلا - موجنلاو 40ص بيرع 58ص ىادمملا (ع)



 ةفلتخم ثادحأ

 3 و نآرقلا قلخب لوقلا فلقَو هتفالخ لئاوأ ىف لكوتملا هب رمأ ام مهأ لعل
 ا ْْفَو كيلا ءاهممفلا ةجب فنعلا نم ناك امو هيلع ةوملاب سانلا لمح
 ل رم اك -ت أدب كلذب ةنحملا تناكو لولا اذه قانتعا اوضسفر نمم لينح نبا
 نآرقلا قلخب لوقلا لعج ذإ « 515 ةنس نومأملا رصع ذنم لوألا ىبابعلا رصعلا
 ًاراهج نلعي مل نف « اهيف ءاهقفلا ناحتماب قافالا ىلإ بتكو ةلودلل 0 ةديقع
 دهع ىف ةمئاق ةنحملا لظتو .هسبحو هتك احن دادغب ىلإ لسرأو ديف ترض امل هقانتعا
 اهعم دوعيو قئاولا دهعل دادتشالا ىلإ دوعت مث ءأ ًاريثك اه دح تسفخ نإو « مصتعملا
 فقوب رمأ لكوتملا ىو اذإ ىتح . قولخم نآرقلا نأب نورهاجم ال نمت ءاهقفلاب فنعلا
 اومتهيو كلذ ىف ضوحلا سانلا كرْثي نأو ناحتما نم هب لصتا ام لكو فنعلا اذه
 ىلإ اوعفد نيذلا هلاجرو لازتعالا نأش لفأي نآل أيه كلذبو .©''ةنسلاو ثيدحلاب
 ءدامر اطاحأو ةلعتشملا اهران لكوتملا أفطأ ىتح « لزحللا بطحلاب اهنودمم اولظو ةنخمأ هذه
 ركفلا باحصأ ةازتعملا مجن لفأ دقف « ةينفلاو ةيلقعلا ةايحلا ىف ديعب رثأ كلذل ناكو
 ىف ءىبث لك ىف دوسي ظفاحملا قوذلا لمخأو « نيظفاحملا ةنسلا لهأ مجن قلتو: ريل
 ىذلا ىرهاظلا دواد بهذم رهظ ذإ « ةينيدلا تاساردلا ف ىبحو ؛ ءانغلا قو رعشلا

 . سايفلا ضفرب

 . هتروث ىلع ىضقو ثيعبلا ..ن 2 75 ةنسل ناجيبرذأ ىق راثو

 هلوح ام مدعي ءالب رك ىف ا ربق مدهب لكتملا مأيف ١) 775 ةنس لددتو
 نم سانلا مسنمسيو هريق عضوم ىَقسيو نلسو كركي انو رودلاو لزانملا نم
 ةنحم كلذب تلحو ؛ هرثأ لوزي ىبح هيلاوح ام عمد عضوم ا ,ثردحف ١ هناينإ
 ىلإ ةلعتفلا ىهتنا نيح هنإ ىدوعسملا لوقيو . مهتعيشو بلاط ىلأ لآ ىلع يلق

 ىف ىدوت : ىربطلا لوقيو ."'”اهريغ الو ةثج رثأ هيف اوري مل دحللا عضومو ةرفحلا
 .ه14/١ بهذلا جورم )5١( 5076 /؟ ةرهازلا موجنلاو "/4 بهذلا جورم ( ) ١
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 نم سانلا عنتماف « نوجسلا ىلإ هب انثعب ةثالث دعب هربق دنع هاندجو نم : سانلا

 دهعأ دحأ مهنم كرحتي ملف : نييولعلل ًاديدش ًاراذنإ كلذ ناكو » .. 'هيأإ ريبصملا

 . ناسارخخ ىف الو لصوملا ىف ال جراوخلا كرحتي مل لثملابو « هشطب ةيشخ لكوتمل

 لاوط ةمئاق -- ةفئاصلا اهنومسيو - نييطنز.لا مورلل ةيفيصلا تاوزغلا لظتو

 « لاومألاو ةعتمألا نم ًاريثك نوبهنيو طايمد 78 ةنس ىف نوازنيو « لكوتملا رصع

 طاستيسمس ىلع ةراغإلا نواواحيو , 29 هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ نورفي مث

 ىف ىمرألا ىح نب ىلع مهب لراديو 6. لضوملا ماشلا ىلاهش ق روغثلا ضعبو

 دوعيو ةفئاصلا وزغ ىف مهب لكنيف « ماعلا روديو ةقحالتم مكازه 746 ةئس

 ريكو عطقألا هللا دبع نب رمع راوغملا سرافلا مهب لكني 4 ةريدك ؟ م انغو باللسأب

راق نإ لضفلا ممو زغيو ( هغعاعم
 .''ةيلاطنأ نصح حتتفيو اًبكرم نيرشع ىف ن

لكوتملا لدوهع ُْف ار هتسم ةيلقص وَرَغ لازد
 نومأملا رصع أهب مدل لوزن كه 

اهف 7 د رع ةوزغ ىريحبلا ناودد قف 5 ” نئاهن 0 :
 لكوتملا لوطسأ 

 وا امل ضرع مْ مورلا لوطسأ رانيد نب دج ةدايمب

 ا لامعأو ةطرشلا رهاط نب هللا ديع ني دمحم 787 ةنس لكوتملا ىلويو

 لظو 6 انرصعأ ظؤف احلا ةفيظو كيمشنلا ةفيظو ىو « ةادقب ف هّنب أينو قارعلا ق

 ةجبلا تراث 551١ ةئس ف اليوط هتيب ىف هدعب تلظو 761 ةنس هتافو ىبح اهالوتب

عل# ماو رصم ىلاو ىلع .نادوسلا ىلابش قف
 ند كم أهعم كايتشاو 6 جار كا عفد ن م ثت

 مهلت : امر لا امو 4 0 أه ما 7 كراعملا ن 4 ةلسلس َْق  ىمقلاب فورعملا هللا لبيع

 751414 ةنس قو . 17 جارح نم هنودؤي اوناك ام ءادأ ىلإ اوداعو ةعاطلا ىلإ اوبانأ ىح

 ””نيرحبلا ىلإ هيفنب رمأو هلاومأ رداصو ببطتملا عوشيتخب ىلع لكوتمل بضغ

 : 0 لدعلاو نمألاب سانلا لومشو

 )١( ىربط ١88 7/89. اهدعب امم عه ء لمي . .

 ( فراعملا راد عبط ) ىرتحبلا ناويد (1) مورلاو برعلا رظناو ١98/9 ىربط (؟)

 . 80/7 . ١80 ص ةريعشىداهلا دبعدمحم ةمجرت فييليزافل

 . اهدعب امو 70م / و ىربيط (7) . 7١8/9 ىربيط (*)

 .؟١١ / و ىريط (4) . 17١9 /9 ىربيط (4)

 .4 / 4 بهذلا جورم 50 ©« ١١٠ ©« ١59 ص مورلاو برعلا (ه)



 كحل

 للع دزت مل ةريصق هتفالخ تناكو « 711 ةنس لاوش 3 نضدملا هنبا هفلخو
 مهأ لعلو 2١١. ةفئاصلا وزغل فيصو ةدايقب افشك اشيج هدجو اهيفو ؛ رهشأ ةتس
 امهب امو فجنلاو ءالبرك ةرايز نم دحأ عنمي الأو نييولعلا نع فكلاب رمأ هنأ هلامعأ
 نسحلا دالوأ ىلإ زاجحلا ىف كادف ضرأ درب رمأو م بلاط ىلأ لآ روبق نم
 ىذأب مهتعيشل دحأ ضرعتي الأ رمأو اعيمج نييولعلا فاقوأ قلطأو « نيسحلاو
 هاوحن عمجتتو « لصوملا ةيحانب ىراشلا ورمع نب دمحم هدهعل جرخو .""”هوركم وأ
 و دارك آلا نم نوريثك مهيلإ مضناو ةروثلا ىلع مهضحو مهمكزت جراوحلا نم نوريثك
 را ا ل .«ىترلا ايس ةدايقب انجب هيلإ هنوف

 ومعي أدب ةلهغ وو 17 يعج اوءاضوب لك فف“ عا ماس ىلإ ًاريسأ هباحصأ
 , 29 ةاره ىلإ كرحتو ناتسدعس ف هتروا :رافضلا كيلا نبا

 هدهع ىو « رهشأ ةينامثو نينس ثالث وحن هللاب نيعتسملا ةفالحلا لوتيو
 ىلاطلا رمع نب ىبحي ؟44 ةنسا ةفوكلاب جرخيف « كرحتلا ىلإ نييبلاطلا همع ءانبأ دوعي
 ىضقي فيشك شيجب نيعتسملا هيأإ ىللسيو ؛ 000 نيز ىلع نإ ليز كيفح

 نه ريثك هيكبيو بلصيو دادغب ىلإ هسأر لمحو ”لسساقيو هتروث ىلع
 « ةروهشم هيلع عجفتلاو هئاثر ف ىبورلا نبا ةيميجو « 27 هاوقتو هعرول ءارعشلا
 ظ : لوقي اهيفو

 حجسجس لظلان ه دودعمو ُكلَلَع همحح رو 0 ناحنرو مالس 03 م ا #” اهم 7 : 7

 نيدباعلا نيز للع نب ديز ةدفح نم وهو «ديز نب نسحلا جرخي ةنس قو
 مليدلا دالب لع كانه بلغيو ناتسربطب هجورخ ناكو « بلاط ىبأ نب ىلع نبا
 دمتعملا دهعل هبر ءادن ىلي ىبح ةيسايعلا ةاودلا شويحل تبان لظيو 2.2"! اهعيمج
 نوفلتحم نويولع نيعتسملا ىلع جرخيو .”” دمحم هوخأ هدعب نم هفلخيو 707١ ةنس

 ) )1١ىربط 4/١4٠ ص مورلاو برعلاو 7١7 . 5
 . دربلا ديدش الو راح ال لدتعم : جسجس (5) ] . ه١ / ؛4 بهذلا جورم 20(
 . 58/14 بهذلاج ورمم 6 ىربط (107) . 07/4 بهذلا جورمو «ههر/و ىربط (؟)
 د6/ (بهذلا يرو 115/5 ىنإع م . 70ه /9 ىريط 00
 .ل١الا/ +م/+ بهذلا جورمو 557/94 ىربط 2(
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 مهاقليو جراوخلا ضعب كرحتيو .2) اعيمج مهيلع ىضقيو ةفوكلاو نيوزقو ىرلاب

 مورلا ةهبج ىف نيلتاقملا ةازغلا تباصأ ةعجاف ربكأ ذكتيح ثدحتو 0

 ى ةديكملاو ةدجنلاو سأبلا لهأ نم ناراوغم نالطب 559 ةنس ىف دهشتسا ذإ

 اخود املاط ناذللا ىندرألا ىحي نب ىلعو عطقألا هللا ديبع نب رمع امه « بورحلا

 لهأ نم عمج ى ةفئاصلا وزغي ناكف رمع امأ , ةقحاس مئازه مهب الرنأو مورلا

 لاتقلا بشنو « افلأ نيسمخ غلب رارج شيج ىف ةطنزيب روطاربمإ هيقلف ةيطلسم

 مهنكأو « انعئار الاسبتسا هعم تناك ىلا ةليلقلا عومجلا ىف رمع لسبتساو « |

 نأ دعب « راربألا نيملسملا نم فلأ .ق دهشتساف « هب اوطيحم نأ مهتريكل ثدي

 ركب رايد ىلإ روغثلا نم فرصنا دق ناكف ىلع امأو . اًميظع ”ءالب ةكرعملا ىف اولبأ

 ةثامعب رأ ىف هيلإ عرسأو ًابضغ طاشتساف « عجفملا رمع ىعن هءاجو « قارعلا ىلاهش

 هبر ىلإ ىضمو « هبيحاص لثم هب اوطاحأف « مورلا ةادع ملعي ال ودو « لئاقم

 ير

 زيزءلا ديعب حلم عقوأ هدهع لا ,ةعملا ةفالخلاب عيوبد

 ١55 ةنسأ حلفم لخدو «(«؟ءاركز رح همرحر جركلاب رئاثلا فلد ىبأ نبا

 2 مليدلا ىلإ نسحلا رفو « هازانم قرحأو ىولعلا ديز نب نسحلا مزهو « ناتسربط

 لع لوتساو « رافصلا ثيللا نب بوقعي نأش ذئنيح العو .2 7 هوحن حلفم هجوتو

 نب دمحأ اهيلع لوف 554 ةنسن رصم كابكياب هبجاح زتعملا عطقأو . ( 57 سرافو نامرك

 . ةينواوطلا ةاودلا اهب نرتعس أ ام ناعرسو « نواوط

 تاكو. هكر رشع دحأ ةفالحللا فق ثكمو ٠7ه ةنس ىف ىدتهملا ةفالحلا ىلوتو

 بارشلا مرحو ركنملا نع ىهنو فورعملاب رمأ « ةريسلا رهاط الداع اًنقت ام لاص

 « صاخل او ماعلا لابقتسال اهيف سلج ةبق ىبو « عامسلل نايقلا ىلإ فالتخالاو

 ةعمجلا ةبطخ هسفنب بطخي ناكو « برشملاو او رعطملا نم لقأو ملاظملا ىف رظنلاو

 مو» لك ى اهدئاوم ىلع قفنت :5 هلبق ءافلخلا تناكو : عماتلا دجسملا قى سانلا
 ميو

. "7/9 
 ىريط (:) ظ . "9/4 بهذلا جءرم

)١( 

 . 9817/9 ىربط (0) . 708/9 ىربط (؟)

 . اهدعب امو 888/9 ىريط (5) ١١/4 بهذلا جورمو ١51/5 ىربط 0

 . 774 « 7١١ ص مورلاو برعلاو
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 ؛ مرد ةئام وحن مود لك هنؤم رئاسو هتدئالل لعجو كلذ لازأف ؛ مهرد فال ةرشع
 ىلع همكح لقثو « رصعلا حمد نع امبيرغ ادبف «  مايفاو ةدابعلا لصاوي ناكو
 ىلع رهظي جنزلا بحاص رمأ أدب هدهع ىفو . هواتق ىبح هيلع ةليحلا اولمعأف كارتألا
 . عضوملا اذه ريغ ىقانب ره ام وحن

 ىهالملا ىلع فكعيو ةذللا رؤي ناكو 5857 ةنس بجر ىف دمتعملا هفلخو
 7 ًفراع رظنلا دعب اًمادقم [هزاح ناكو قفوملا دمحأ ىبأ هيخأب ةوظح قزر هنأ
 0 دمتعملا حبرصأو  اهريبدتو ةنالحلا | ىلع بلغف « ةسايسلا نوئش 0
 : اهتبمه اهياإ داعأف « رارقلا ةديعب ةوه ىف تادرت ةيسايعلا ةفالحلا تناكو . هيلع
 ةعزه رافصلا ثيللا نب بوقعي مزدو « [مربم ءاضق جنزلا ةرو ىلع انب رم امك ىضقو
 تكرحتو . هدونجو قفوملا نم هسفن ىلع ءاقيإ رارفلا ىلإ اهرثإ | ىلع د ع ءاركن
 ناكر .'"اًعيمج اهتاكرح ىلع ىضقو « ناسارخو لصوملا ف جيارلا لئنيح
 مهتم قم ىو فئاوصلا ىف مورلا نوازاني نولازي ال مهريعو روغثلا باحصأ نم داوقلا
 مل ذخأو ءرحببلا ىف مهازغف ةنسلا ترادو 4 ةءسل مهب لكن ىذلا نامزاي لطبلا
 229 بكارم ةعبرأ

 سيا نيذللا دحلاو را ةيوق ةروص ناكو « ؟ا/و ةنسل دضتعملا ةفالحلا ليو
 هيبأ عم ةفالحلا ذقنأ ًاراوغم الطبو اعاجش [سراف ناك امك « مزحو دج [ههدعب
 0 همايأ ىفو . دئاق وات ادئاق داوقلا اوخود نيذلا نيرئاثلا جنزلا نم قفوملا
 مئاد هل ليدأو . راعسألا تصخرو رومأألا هل تماقتساو نادلبلا تحلصو نمفلا
 نوره مهب رفظ نمي « رصنلاب حوراو ودخت هشويج تناكو « هيلع نيفلاخما نم
 نب ركب ؟م.# ةنس ىف لبحلاو ناهبصأب هيلع راثو ' 47 لصوملاب ع ىذلا ىراشلا
 ع همامأ نم رفف ىرشوتلا ىسيع هيأإ هجوف نارا ىلجعلا فلد ىلأ نب زيزعلا دبع
 نب دمحم نويناماسلا هل لزانو .هتروث ىلع ىضنقو 25854 ةنس ىف روهظلا ىلإ داع 5
 (*) اهباوبأ ىلع هولتقو ناتسريطب هومجاه ذإ ؛ هرك ذ رم ىذلا نسحلا اخأ ىولعلا ديز
 . نم ًاوحنو نوتاخ هتأرماو مهكلم او رسأو مهترضاح. أوحتفو كرتلا هل اوازانو . 7807 ةنسل

 )١( وال /؛ بهذلا جرم #٠١. ) )4ىربط ١١/49.

 )١( ىربط )0( .همم0ءمال؟/وه ىريط ٠١/ 81بهذلا جورمو ١707/4 .

 ىريط (؟) ١١/٠١ اهدعب امو . :



 ظ 1/

وذحأ ام عم فالآ ةرشع
 مكانغلاو باللسالا نم ا

 مورلا هشويج تزغو عي ةرفاولا

 مهنم ىلوتساو « ةنسل رحبلا ىف بغار هدئاق مهازغو |؛ ةحداف رئاسخ مهتدبكو

 . ًاريثك حتفو مهنم فال[ ةثالث قانعأ برضو « هقرغأ ام ريغ « ةريثك بكاره ىلع

 لزنيو برغملا ىلإ ماشلا هدهع ىف ىعيشلا هللا دبع وبأ رداغيو . '' مهنوصح نم

 تاك ىذلا نييمطافلا ءافلخللا دج ىدهملا هللا ديبع ىلإ مهوعديو ةماتك ةليبقب

 ةطيارقلا .نع اعيدرس ىف“ فلسا اننوحت ىلع + ةيوركر نب. نييمللا نع. ف كف

 ى هداوق دحأ ةنايمد رغوب ذإ عجفم ثداح دضتعملا دهعل ثدحنو . "7 ةيليعامسإلاو

أ ىلع هردص ر وغلا
ك ءىشل سوسرط له

فرخ نأ هيلع رخشبو َ مهم ةهيسمنل ُْف تا
 

 فورعملا دضتعملا هل خيصي نأ باجعلابجعلاو . مورلا اهيف نوزغي اوناكى لا مهنفس

يك فرع تاطيشلا اذه نأ ريغ 2 هتسايكي
عيمج فارحإب رمأف © هيف رثؤب ف

 مهتمس 

 دق اكرم نوت كاكا : ىربطلا لوقي « ة.برهلا اهتالآ عيمج قارحإو ةيرحبلا

 ة عا ع م
 م ل ْ 5 5

 "0 هيف مهليطاسأو مهنفس رّثمآدُت وأ رحبلا ىف اورغي نأ اونمأو

 « همكح ىف فاصنإلاو لدعلا ىضوتي ناكب عابمه هر ىتكملا ةفالخللا ىلوتيو

 هيورتكز ىلع ءاضقلا متت هدهع ىفو . ةيعرلا بولق هبلإ تلامو اهلهأ ىلإ ملاظملا درف

ىب نمو ىطمرملا
هشيح- حتفو هئانبأ نم 

لحاس لع ةيلاطنأ سوسرطب ميقملا 
 رحبلا 

 بكرم نيتسىلع ىلوتساو « مهلثم رسأو «فالآ ةسمح اهلهأ نم لتقو «ةونع طسوتملا

 ىف هنأ زتيم مدآ ركذيو .2* ةضفلاو بهذلاو عاتملاو قيقرلا نم منغ ام اهلّمح مورلل
. 

 ةيناث ىينولاس ةنيدم ىلع نوملسملا لوتسا © 791 ةنس ىهو ع اهسفن ةنسلا

 تزغ ةيلاتلا ةنسلا قو .0"2افلأ ني رشعو نينثا اهلهأ نم اورسأو ةيطئزيبلا ةلودلا ندم

حتفو سلآو ودنلس ىتكملا مولنح
مهلهأ نم أولتقو مهيلع هللا 

 ف 0 لعق ا

 انعيمج اولمحف « رفن هعبتو ( هسفن ىلإ اعدو « ماشلاب ىنايفسلا رهظ اهسفن ةئسلا

 . '"' ىتكملا باب ىلإ نيِدّنيقم

 مدال ىرجه لا عبارلانرقلا ف ةيمالسإلا ةراضحلا 6 : 74/1٠١. ىريط )١(

 .١١378/1ىريط (؟)
 (  لوألا ةعبطلا ) ةدير ىنأ روتكدلا ةمجرت زعيم

 ظ ١)/6*. . ١؟ 4/8 ةرهازلا موجنلا رظنا )0

 .م١٠١/١ ىري (:)
 ١5١/٠١. ىربط (7)

 1١١7/1١١. ىرمط (ه)
 .ا١١ه/١٠ ىريط (م)
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 رهش قاوي امو « ةنس ةرشع ثالث نبا وهو 5948 ةنس ردتقملا هوخأ هفلخيو

 ىأرلا ىوذو ةاضقلاو باتكلا نم نو ريثك عمت 0 21 كا هشبل لوألا عجز

 0 هيلع ضع داكي و ) ةعببلا هل م َ زتعملا ن نأ ةيأوتو هعاج لعا ارغضجتو

 رو لقي ّ عضوملا اذه ريع َْق أنب ره ام هيلع رمألا صعتني ىبح ةليلو

 ةلودلا دوعتو ) نوءاشب اق هنوكرح - كرملا ىديأ َْق ةيعل عبصو ردتمملا لع ةؤالحلا

 لوت موي لاملا تيب ىف ناكو . قفوملا هيخأو دمتعملا لبق ةئيسلا ةميدقلا اهتريس ىلإ
 ريطانقلا اهعم دادبو « اهلك اهد“دب ريناندلا نم اًنويلم رشع ةسمخ ةفالحلا
 همأ تييكشتتو ةعسأولا ةاودلا فارطأ نم ا تناك ىلا لاومألا نم ةرطنمملا

 07 0-2 1 مهنايغطىلإ -ر ا كوكس ف ا ريحت ١

 ناكو . "يا اذه ريغ ق هب انممللأ امن ءقح ريع راسبلا ىوقلامأ 9 50 8

 ىلع روث - ةرجهلل ٠٠١" ةنس قاوت أهو «تاروثلاو نمفلا ةريك ىف اميس داسفلا اذه

 انقا » د ىلع نب نسحلا وهو ىولعلا سشسورطألا مليدلاو ناتسربطب ةلودلا

 مه ىببو « هل اوباجتسا نيريثك مالسإلا ىف لخ'دي نأ عاطتساو « ىعادلاب هسفن
 ةيقذاللا ىلع مورلا راغأو. 2” هب مليدلا هللا حلصأ الضاف امفيصح ناكو « دجاسملا

 طسواملا رحبلا ىف ىبر علا لوطسألا دئاق ةنايمد "درو « ًاريثك اًقلخ ,اهنم اًودبسو ًارحسب

 . ًاريثك اهب حتفو صربق هلوطسأب ازغه 798 ةنس ىهو اهسفن ةنسلا ىف وزغلا اذه ىلع

 نم مورلا دالب سنؤم ازغ ١4" ةنس ىفو .2'' ني ريثك ىبسو قرحو نوصحلا نم
 1١5 ةنس ىوزغلا اذه ىلع مورلا درو 22" ةريثك انوصح حتفو ةيطلسم ةيحان

 تحت 1#“ ةنس ىفو .(؟0اًمايأ اهيف اولظو « اوبسو اولتقو : قيسلاب ةيطنلسم اولخدف
 هللا نيد ىف تلخدف ةينثو لازت ال تناكو « ناتسخولب

 اًمكافس ناكو «ءانغلاو بارشلاب اًمعلوم ناكو 7٠٠" ةنس هللاب رهاقلا ةفالحلا لق 0
 مهتمدقم ىف قًارفن مهس لتقو َ كارت ل نم هيلع فبصغب نحمي شطبلا كيادشس : ءامذلل |

 أوشحتو سانلا هباهو « ردتقملا رصعو هرهع ق و باجحلا ريك رفظملاب بقلملا سلؤم

 . 1١6٠0 / م ةرهازلا موجنلا () ١1١9/4 بهذلا جورمو ١494/٠١ ىربط 3 )١(

 . »/5١8 ةرهازلا موجنلا (:؛) . ١86 / ا ةرهازلا موجنلاو

 . ؟4١ /4 بهذلا جورم (؟)



 مه

 رسكو نينغملا لع صبقو عارسلا ,رحدتو اه رحتي وم رمخلل هنامدإ عمو هتأاوص

 ىح ل فرحم لاز امو ء(' 7 تدانغملا نم ىراوخلا عب -_ رمأو وهللا تالآ

 م هلو وهون فاقع تايمز علخف هتفالخ نم فصنو ةنس دعب هيلع ليتحا

 شاع دقو « ةميمذ ةيطنزرب ةداع ىهو « ءافلخلا نم مرا ابلا اذه بقوع

 ظ ,ااماعأ رقع ةعس أهدعب

 انبرقم ًاداوج اًحمس ناكو « 77 ةنس ردتقملا هيخأ نبا هللاب ىضارلا هفلخو

 نمو« ةحاص وأ ةعاخب الإ هئامدن نم دحأ هنع فرصني نكي لو « ءابدألاو ءاملعلل

 للوصلا هصخو . ىرابنألا نباو ىحن نب دمحم ركب وبأ ىلوصلا هذاتسأ مهمهأ

 ةفئاط اهيف ىور « ءافلحلا ءانبأب صاخلا سلا ق«قاروألا هباتك ى ةيفاض ةمجرنب ش

 ريبدتي درفنا ةفيلخ رخآو نود رعش هل ةفيلخ رخآ وهو« هراعشأ نم ةريبك

 فر .2”ءامدنلا سلاج ةفيلخ رخآو « ةعمجلا ةالص ىف بطخ ةفيلخ رخآو « دنحلا

 .ًارار* ةرازولا ىسرك ىلتعا نأ دعب روهشملا طاطخلاو بيدألا ةلقم نبا لتق هالهغ

 ريغ «ةاودلا قوما تا هدلق ذإ« ةرازولا هيأوت دعب قئار نبا رمأ مظل

 هدهع لئاوأ فو .(0هدي ىف ريسألاكو هيلع ًاروجحم راص نأ ثبلي مل هنأ

 تلاوتو «؟”دمآ ىف قتسمدلا ىلع برح لوأ ىنادمحلا ةاودلا فيس نش 894 ةنس

 . نييطنزيبلا عم هبورح كلذ دعب
 برشي مو « رهدلا موصي قت اكسان ناكو . "199 ةنس ىتملا ةنالحلا ىلوتيو

 ديرأ الو ىميدن فحصملا : لوقي ناكو + غامد الو ادلع كدت ةلوب فق كيشنلا

 وروما تثتالسف كقو ةرخأب ءاج د[ لا | سعت ناك هنأ ريغ 6 هريغ اهلج

 ةصاخمو ءارمألا 7-0 ناد اد اوكف ) 0 كب 0 0 تلفأو

 ركل ريغو جارحلا ىف 6 ل 1 موسي ىدي 0 ىفمو «٠ و لع

 « ةريزتا ىف نيينادمحلا ىلإ أجلف ةفيلحلا امأ « اًبصغ مهريغو راجتلا لاومأ فخأيو

 )١( ةرهازلا موجنلا (؟ ) فارشإلاو هيبنتلا 508/8 .
 ةرهازلا موجنلاو ص88 ص ٠9 / 8 . ) )4ةحفصلاو ردصملا سفن .

 موجنلا (؟) الزاهرة  / 507١



 ها

 ذئنيح علخو ء ىديربلا اهنم برهو دادغب ىلإ هب اومدق نأ ىلإ مهعم ,لقتني لاز امو
 فيس هبدقإو ىلع هيأ ىلعو ةاودلا رصانب هبقلو نادمح نب هللا دبع نب نسحلا ىلع
  ىح بيهنلا دادزاو نيراتعلا را متافت دقف دادغب ىف رومألا أدهت مو .2" ةلودلا
 انأكو . تامامحلا تقلغأو قاوسألاو دجاسملا تلطمعو اهلهأ نم رودلا تلخ
 اهبابقو روصقلا ىبح . اًشيعت اًسئاب هتفالخ ىبس شيعي نأ ىتملا ىلع بتك
 ناك امنأكو « ءارضحلا روصنملا رصق ةبق هتفالخ لئاوأل تطققس دقف رامدلا اهبيصي

 اهملعو دادغب جات ةبقلا كلت تناك ذإ  ةيسابعلا ةلودلا مجن لوفأب اًناذيإ كلذ

 نيبيصتنو نيقرافايمو ةينيمرأب نزرأ ىلع مورلا فحز 1 ةنس قو .؟' ولعل

 اهتسينك نم اليدنم اهأرلا ةنيدم لهأ نم اوبلطو « نيريثك اوبسو اولتقف ء ركب رايدب
 . هومتملس نإ اولاقو « هتروص تمستراف ههجو هب حسم مالسلا هيلع حيسملا نأ اومز
 « كلذ ىف ىتملا ةفيلخلا بتوكو . نيملسملا ىرسأ نم انيديأب نم لك انقلطأ انل
 مهئاطعإب اولاق ن ل و ء ىأرلا ىفا 9 اوفلتخخاو . ةاضقلاو ءايقفلا ىبفتساف

 تقاطأو مورلا ىل |١ ليدنملا لسرأف : ةييتسوا ءالا نم نيملسملا صالخ نال :٠ هأيإ

 ةاودلاو نيدلا لاجرو كريرطبلا جرخو ٠ ةينيطنطسقلا ىلإ ليدنملا اولمحو « ىراسألا
 فقوتو « اداسف دادزإ مكحلاو ءوست روقألا تلاز [د 1 ريبك نيكوم ىف هلافتسال
 ىعادتت ةاودلا ماعد تذحخأو « قرطلا تعطنقو جاجسحلا بهو « مورلا داهج
 هيلع ضيبقف « هب ردغ نأ ىتملل ىكرتلا دئاقلا نوزوت ثبلي مو « ًاديدش اًيعادت
 . ةفالخلا ىلع ءاليتسالا ىلإ نيحماطلا دحأ نم اهذخأ رانيد فلأ ةئاهس ءاقل : هعلخو
 دعب شاعو . ىدنس امل مالغ كيب ةهيئيع لمع ) 0 ةرزارعشلا ةيراخلا تأوتو

 ليلقي هعلخ دعب نوزوت تامو 0 4) ةنس ني رشعو اسمخ هعلخ

 , ةيزاريشلا ةيراخباو نوزوت عم هيلع رمآت نأ دعب م88 ةنس ىكتسملا هفلخيو
 , ةعشحلا ةأرملا هذهو كلا هفذاقتي ناك ذإ « ةفالخلا ىف همايأب أنهي ناك ام ًاردانو

 ظ تراضي دادغب هيوبونب لخد ىبح هتفالخ ؛ ماع هيلع رد ف لاب هل دهب ملف

 . ه//) زيمم 0/7 . اهدعب امو ؟04/»#“ ةرهازلا موجنلا 0010(

 ةرهازلا موجنلا»و ١45 ص قادمحلا (4) 57١ /»+ ةرهازلا موجنلا )١(

 . 1١/1١ زيسو . ةرهازلا موجنلا»و ١١5 ص قادمحلا (؟)
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 « مهتئيشم ىلع لزنف + هسفن ملتي نأ هيلإ اوبلط ام ناعرسو « رومألا ديلاتم مهيلإ

 هفلتخ ىذلا وه ىتملا وخأ عيطملا ناكو « هئاسنعأ ند .: يش عطقي الأ طرتشا هنأ ريغ

 اويف لوتسا ىلا بقحلا تهتنا كلذبو . هيضال ماقتنا هاني لست نأب رمأف

 . ناوطلاو لذلا نم قاطي ال ام ءافلخللاب اولزنأو « ةيسابعلا ةفالحلا .ايلاقم ىلع كارتألا



 اشم الصفا

 ةيعامجالا ةايحللا

 عمتجا تاقبط
 ايلع ةقبط : ةيساسأ تاقبط ثالث ىناثلا ىسابعلا رصعلا عمتجم عزوتي ناك

 لاجر رابكو ءارمألا نم مهب قحلي نمو ةالولاو داوقلاو ءارزولاو ءافلحلا ىلع لمتشت
 ىطسو 3 , راسيلا ىوذو نايعألا نم عاطقإلا باحصأو راجتلا سوعرو ةلودلا
 ةقبط مث « نيزاتمملا عانصلاو راجتلاو نيواودلا قظومو شيلا لاجر ىلع لمتشت
 قأيو « قيقرلاو مدحلاو ةريغصلا فرحلا باحصأو عارزلا نم ةماعلا ىلع لمتشت ايند
 ةمذلا لهأ تاقيبطلا كلت رثإ ف

 نوبل ين كنك ها ميعنلا ىف قرغت لوألا ةقبطلا تناكر
 سوكملا نع / ىي ناكام ريغ اهينادأو ةاودلا ىصاقأو قارعلا داوس نم جارخلا لاومأ

 قافنإلا نم هيدل ىبت ام دادغب ىلإ لسري ىلاولا ناك ةداعو « تارداصلاو تادراولاىلع

 . نيفظوملاو دنحلا نم اهب "نمو تاناتسرامبلاو دجاسملا نم اهتجاحو هتراهإ نوئش ىلع
 نيعمسو ةينامع خاب ةرجهلل 715٠ ةذسأ 00 داوس نم لخدلا نأ ةيذادرخ نبا ركذو

 نينويلم 86 ةنسأ كضتعملا دهع ىف هنم ءزجلخد غابو « مهاردلا نم انويلم
 عمو ردتقملا دهع ىف لخدلا روهدتو . (9ريئاندلا نم اًننلأ نيرشعو ةئامسخو

 « رانيد فلأ نيعبرأو ةعبسو ةثايسمخو اًنويلم ابي قارعلا داوس جارخ ىرن كلذ
 غلب هنأ رك ذيو الد 1 ةزس ىف هءاوعل ماعلا لخدلا ءاصحإلا اذه عم ىباصلا درويو

 .29رانيد نيعب رأو ةئامن امو افاأ ني رشعو ةعستو ةئامناميو انويلم رشع ةعب 1
 لل يصح يس ب ل ا يع اس يل سس اال يما 0 - اسس ايمي

 ١. - . اهدعب 57 ص
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 هئث

 ناك املقو 1 ونس ا اكل مهاردلا نم ةرطنقملا ريطانقلا هذه تناكو

 ةنس لك نم رخادا (ه 189 91/84 ) دضتعملا ىلو امل هنإ لاقيو ءىش اهنم ىبتي

 ىاكملا هنبا هفلخو «21) نييالم ةعست ةرخدا ام غلب «رانيد نويل هتفالخ ىبس نم

 ملف ردتقملا هدعب ءاجو .( 7 اًنويلم رشع ةعبرأرخادملاب غلبف ء(ه ؟96 - ؟49)

 لاومأ نم هيلا ناض»اف 8 ريخ دما لك فلنا لري يببسف راخدالا نع فقي

 اق دع دويعلا اوراق دع وسما ةنن ماعلا رول هّلغت تناك ايو انيونس جارح

 ءارزولا : هيباتك ىف ىلاصلا درو .. ريئاندلا 0 نينامت ىض ذاملا لصفلا ىائي رم ٠

  رصع ىف هرادو ةفيلحلا ىئاوح 0 سم ناك اغ 9 نانأ ةنالخلا اذ موسرو

 ناك دمقف . تاقفنلا هذه مظمع روصت ىهو : (ه 5٠٠١"  ؟9ه) ردتقملاو دضتعملا

 00 ناكو ايرهش رانيد فلأ نيتس نم رثكأ مدخلاو مرحلاو رصقلا ىلع "قسفْنُني
 غلبي دق لب « نو رانيد فالآ ةرشع نم ركأ ةماعلاو ةصاخلا خياطملا لع

 ناكو نادوسلاو ضيبلا نم نيباوإلا ىلع قتفشسي ام ريغ . اًفلأ نيثالث نم رثكأ كلذ
 قال آلاينور دئدتي ارئاكو نيرا رد كلبل انما لع عتق اهيريشو هر ايه هلا غلي
 نيدجنملاو رابخألا باحصأو ءارقلا نم رادلا ةهدحل نيموسرملا لع قفني ام ريغو

 باحصأو نفسلا ىف نيحتالملاو ديصلا باحصأو نيلابطلا» نيكحضملاو نييقوبلاو
 رادلا مزلي امم هارجم ىرجي امو هلك كلذ ةقفن نإ ىباصلا لوقيو . ءابطألاو لعاشملا

 رادلا ىف ناك هنإ لاقيو . انيونس رانيد فلأ ةئامسمخو نينويلم نم رثكأ غلبي ناك

 « ةبااقصلاو دوسلا نم مداخ فال 7 ةرشعو سرحلل مالغ فلأ نورشع ىنتكملا مايأل
 نم ةعبرأو دوسلا نم ةعبس مهنم مداخ فلأ رشع دحأ اهب ناكف ردتقملا مايأ ىف امأ

 ةردسعللا نانلذلا قم مقراأو ةكئاشقوب هريس قير :ةأرعا> :كقال ١ :ةنيزأو ةنلاقفلا

 ةئامعب رأ ريغ فال ةسمخ رادلا ةظفحل ةبونلا تناكو « ( رتجتحلا ىف نيميقملا )

 ب70 يضارلا نأ نوففو ملا نووي( 9 ةقايتام قيشارفلا 3 ناكو « سارحلا نم

 عم تغلي ىبح « ةفالحلا راد تاقفن ىف ديدشلا دصتقلا ىلع لمع 2ع (ه 4 ظ

 )١( ًايموي رائيد فال آ ةعبس تناك دضتعملا . !١مه6 ص ءارزولا باتك .

 )؟١( ص ءارزولا باتك ١6٠ . ) )4صص ةفالحلا راد موسر ٠١ لاقيو

 ) )0ص ءايزولا ١١ ةلامعبس اوناك لكوتملا دهع ى مداح | نإ موسرو اهدعب امم .

 ص ةفالحلا راد ٠١ ص( ةيناثلا ةعبطلا)ىشباشلل تارايدلا رظنا ىلاصلا ركذيو ١١١.

 دهعل ةرضحلا تاقفن نأ لوألا باتكلا ىف
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 اسويأأ) ناو قالا هات دا ستقالاو كفذملا ةذش

 ٠ ءافلحا روصع نهرصع 2 غلبت مل تامهنلا نا لامتدو . لكوتملاب رصعلا دب لقو

 مهاب موسوملا ءانبلا اويف ثدحأ دقو « روصقلا ءانب ىف ةصاخو « هرصع ىف هتغلب

 قا رلا ىف ناكو « ماظع باوبأ ةثالث رصقلا نود هيف ”لَمعِْجَي ناكو « ىريخلا ءانبلا
 راسيلا ىلعو ةوسكلا ةنازخخ نيديلا ىلءعو هصاوخ امم ناتيب همامأو « ةفيلخلا سلجم

 تغلب ىح « رخآب هعبتأ ًارصق ىنب املك ناكو .2' بارشلا نم هيلإ جاستْحُي ام

 عماتباو روصقلاو زاديشلاو حيلملاو حيبصلاو عيدبلاو بي رغلاو ىرفعخاو راتحم او قسوحلاو
 نيتئام روصقلا كلت 5 هقفنا ام 3 ؛ 0 وهبلاو ةيلكوتملاو جربلاو ةيالقلاو

 ا ميئافص طا و ا ارهاظ ل 1 ةكرد ُْر ءةضفلاو بهذلا نم ةميظع روص

 . 2” مهاردلا ن ل اًنويلم نيعبسو ةعدرأو

 و 6 هود 5 ةالكم رعصتو درع روبط اهعو رذو اهناصغأ ىلع ٍبهد ةرد جعشو

 ناكيس "لاقيت هيلع بهذلا ع نم رييك ريرس هل ذختتاو . ( ةنخل اراجشأ ن مه) نو

 لخادلا نم رصقلا ناطيح تسيلأو . روسنلاو عابسلا روص هيلع جردو نيميظع

 ىبف «روصقلا ءانب ىف لكوتملا دعب ءانلخلا ىرابتو . 2 ؟”رانيد فلأ ةئامعبسو ا

 ىبو 2 امخض ًارصق ناكو جاسلا وأ جاتلا 3 فورعملا هرصق هنبا زتعملا

 دضتعملا ىببو «2"ةلجد 'ئطاش ىلع قوشعملا هرصق (ه ؟الو 500 دمتعملا

 تادرس جانلا رصف نيبو اهنيب لصوو « ةمصالتم أ ناكو « اًنيرسشلا رصق

 | نبا لوقي هيفو « هاياظح هيف ىشمتل ليوط م ١ 3
 ٠ . يه 5 3 يبد يد 6 نا هو
 رزالا ىف نعدرت كف ءاسن فصك هتافرش تلع دق رصق نايئدو

 وعم“ دوش فوتو و و و وس شت وو جي و هججمو

 ىرحبلا ناويدو جاتلا ى توقاي رظنا () . ٠“” ص ةفالحلا راد موس )١(.

 . ١488/8 ( فراعملا راد عبط ) . 4/4 بهألا جورم (١؟)
 . ١451/8 ىرتحبلا ناويد (1) ص ( ةيناثلا ةعبطلا ) ىشباشلا تارايدلا (؟)

 رداص راد ةعبط ) زتعملا نبا تاويد (7) ] . 9
 ى نادلبلا مجعم رظناو 7١6 ص ( تو رببب جورملا رظناو ١5١ ص تارايدلا (4)

 ذ ايرعلا .: 4/٠
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 ناكو « ةعساو تناك ةفالخلا راد نأ ىلإ ريشي ام روصقلا هذه ةرثك ىف لعلو

 ىلإ دتمي ناك ايرعلا رصق نإ لاقيو « ديزي وأ خسرف ىلإ دتمب اًننايحأ دحاولارصقلا

 . رانيد فلأ ةئامعب رأ -ىضاملا لصفلا ف انمدق اك _دضتعملا فتك هنإ وخسارف ةثالث

 اهب ناك نم ددع اًمفنآ انب رمو « ةنيدع هبشأ اهروصقو ةفالخلا راد تناك امنأكو

 كال ك3 د اوناك مهنأو« مدخلاو سرحلاو ناملغلا نم ردتقملاو ىتكملا رصع ىف

 ىح رصحلا توفت تامامحو دجاسمو لمعلل ةركأو نوحالف اهب نوكي نأ ىعيبطف

 نيتاسب ىلع لمتشت رادلا تناكو .7'2ةئامعبرأ اًنايحأ اهب تغلب تامامحلا نإ اوئاق

 . ةيراج هايمو كريو ةقورأو ىش بابقو ةلجدب ةلصتم لوادجو

 ةيحيقا ارو قرم نوتات هيف ميعنلا اذه ىف نوشيعي ءارزولا ناكو

 ناك ريزولا نإ لاقيو « ةلودلا لاومأ نم مهسفنأل هنوسلتخي اوناك امو تاعاطقإو

 ردتقملا دهع ناك اذإ ىبح « رانيد فلأ نيعبسو ةئام هيلع ردي اًعاطقإ ذخأب

 .2'”فالآ ةعبس راص مث ء رهشلك ىف رانيد فال آةسمخ هردق بتار هيلع ىرْجأ

 (؟09 - ؟505) دمتعملا نأ فرعن نأ ىتكي ءارزولا ءارث غلبم روصتن ىكلو

 هنباو بهو نب ناولس هريزو نم - ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك صلختسا

 قيقرلا نم دعاص هريزول دجو ام ىصّنحأ هنأ ىوريو «رانيد نويلم وحن هللا ديبع

 ناكف نودبع هيخآل دجو ام نود هسفن ةصاخ ىف تال لاو حالسلاو ةوسكلاو عاتملاو

 .29فلأ ةئاعلثو اذويلم هعايض رئاس ىف هتلغ غلبم ناكو « رانيد فلأ ةئاعلث هغلبم

 ريغ ىف انركذ انك  كلمي ناك هنأ ردتقملا ريزو تارفلا نبا نع نوخرؤملا ركذيو

 . ريئاندلا نم نييالم ةرشع ىلعديزي ام ثاثألاو عايضلاو ةضفلانم عضوملا اذه

 , 5٠١ ةنس ىح ريزو لكل هدعب ةلودلا اهتلعج ةريبك راد بهو نب نايلسل تناكو

 تناكو .*”عارذ فلأ ةئاملث ىلع وبرت اهتحاسم تناكو « مّررْخْما راد ىمست تناكو

 هنإ لاقيو 22 ”نيطايحلا نم ناجوف اهب ناك ىتح ةمخض ةنيدم تارفلا نبا راد

 )١( هيوكسمم (4) . م ص ةفالحلا راد موس ه/ر4٠١١ .
 ؟مه06 ص ءارزولا باتك (؟) ٠؛  .878١ص ءارزولا باتك (ه) ١5 .

 بهألا جورم (؟) 4/١١١ .



 0 ها/

 ع ٠ 6 : 6 َ ُ 3 3 0 0 1 و

 نم دحأ جرخي الآ همس نم ناك هنال هنييعت مود ف عمشلا نم داز أريزو نيع ال

 فلأ نوعبرأ هتليلو مويلا كلذ ىف هراد ف ىكسو «ةعمش هعمو الإ ءاشعلا تقو هراد
 , 2 نجلث لطر

 هيدي نيب ىشاوحلاو ' صاوم دا رادب ريزولل ناكو |

 ةبواطملا لامعالا ىلع مهفيف َ بام لا هيلإ وقتهم ء ةفيلحلا هع ل ىة سي نأ ىلإ

 هبأإ كوحو رب ُّ ( هيه لد و , اع ةمصود و 8 هناويدب ى هل أم . بكركلا 0

 ,(5) تانابسحلاو تابيبستلاو تاقفنلاب 50 ضرتعتت كلذ ءانثأ ىو « اولمع اعب

 ظ ] . . هتاود هعمو هناكم ىف لك هيدي نيب سولج باتكلاو

 أ اشعلاب نودتعي دقو هراد باب ىلع امسرح هل ريزولا ناكو

 هيدي نيبو ةفالخلا راد ىلإ بكري ناكو « نيحلسم ناملغب "صتغتي هسلجم ناكو

 ردتقملا ءارزو دحأ سابعلا نب دماحلا ناك هنإ لاقيو « ناملغلاو داوقلاو باجحلا
 ناملغلاو كيلامملا نم رفن كولمم لكاو . همامأ حالسلا نولمحي كولمم ةئامعب 0

 نيثالث اهدجوف هراد ىف ةيوصنملا دئاوملا ىصحلأ هنأ باتكلا ضعب ىورسيو « هنوعبتي

 ىلعو « الجر نوثالث ةدئام لك ىلإ سلي ناكو « نيعبرأ تناك لب ٠ لاقيو اسفينو
 ىللوتي ريزولا ناكو .2؟” باطو ذل امم ىولحو دراوبو ءادج وأ ىدج ةدحاو لك
 تيب ريغ رهتشاو . بئارضلا ضرفو جرخلاو لخدلا ىلع مايقلاو دالبلا ةيلام ةرادإ

 ىف مهنم ريثك لمعو ١ قارعلا ىراصن نم مهلصأو بهو ىب تيب لثم ةرازولا هياوتب
 « ةعبرأ رصعلا اذه ىف مهنم اهالوتف ةرازولا امأ ٠ بصانملا ىلعأ اهيف اوغلب و نيواودلا
 6 ع هللا كيبع هنبأ م هركذ انب انب رم ىذلا بهو ند ناملس مهتم لقم ىق ناك

 هنإو « هتنبا نم دمحأ ابأ هنبا جوز ىف ىتكملا نإ لاقيو « مساقلا هللا ديبع نبا

 ىلع قفنأو :2”رانيد فلأ ةثام ناكف قادصلا امأ « ةعاخ ةئامعب رأ هيلع علخ

 موجنلا»و +١١ ص ءارزولا باتك (؛) . 98 « 58 ص ءارزولا باتك )١(
 ىلا م ٠# ص قادمهلاو ٠٠١8/6 ة ءارهأزلا ٠ ١م ص ءارزولا باتك (١؟)

 . +»/10١ موجنلا (0) . ١١١ ص ءارزولا باتك (؟)
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 0 'رانيد فلأ نيرشع نم ركأ ةمياولا

 اضيأ هيف شيعي ناك فرلا اذه ىف نوشيعي ءافلخماو ءارزولا ناك ام ودن ىلعو

 نوبلطي ام لكب مهنم مهسفنأ نودفي اوناكو ءافلخلا ريصم مدي ناك 4 فارقلا

 فار زوأأ نوعطقي اوناك ام وحن ىلءةريثك تاعاطقإ مهنوعطسقُي اوناكو « لاومأ نم

 نر من ةفيلخ لعلو « ةريفو الاومأ مهيلع ا ةعسأاو 0 مل تناكف

 قنا ف ىفوملا سنابي تاعاطقإ نإ لامتيو ء ردتقملا يكأ اك مهل عاطقإلا

 ,لعودتتملا علخ نأ داوقلا ةناكمنم فئنيح غلب و . رانيد فلأ نيثالث 0 ّّ

 تارفلا نيا ريزولا بكر ةرجهلل "9 ماع ف دادغب مق الو «؟"”رفظملا بقل ن

 حبصأ دقن « هلبق نمريزو ةداع هبرجت ملام وهو « " ”همدقع هتئنهتو هيلع 0

 مههدخو مهمشحو مهكيأ اميو مهب انجح مهل ناكو . ءارزولا ىلع نوع لش داوقلا

 دماح ناكو « « ميلاقألا ةالو ناك لثملابو. ءارزولل ناك اموحن ىلع ةعساولا 5

 ةرقبلر سراف ىلع ألاو ردتقملل ةرازولا هتياوت لبق هركذ انب رم ىذلا سابعلا ن

 3 روحو هيورامخ نأ ىورديو . ةعساولا هتورث نوك امهتيالو نمو

 هلثم ردي مل ام زاهحلا نم اهعم لمح ىسابعلا ةفيلخلا دضتعملا نم ىدنلا رطق هتنبا

 لاقيو « زاهجلا ىلع مئاقلا ىدادغبلا ىرهاوخلا صاصخلا نبا ناكو « هب عمسي الو

 اذإو فيثلع ( فأي :) ع < هباجأف ؟ ءىش باسحخلا نم كنيبو نمد ىب له هل هلأس هنإ

 فئوتيو . هلك زاهتلا تاقفنب نذإ انلاب اف « «راند فلأ ةئامعبرأ وه

 نم اهعم ناك انو دضتعملل سياف لا رامفصلا اياده انا اوصقيا نوحبر وما

 ةيويخا نب ليعامسإ هلسرأ امث ثاكو .2127 بايثلا قيدانصو مهار اردلا نييالمو ليثامع

 كلسملا اهيف قيدانص اهيلع ريعب ةئاملث 597 ةنس .وتكملا لإ ناساردخ لاو: قاماسلا

 ةالوال اكلم تناك اهوخدو تايالولا لاومأ امنأكو .27نوإ لك نم بايثلاو رينعلاو

 دمحأ ن ب ىلع ١١" ةنسأ قوتو . مهتائيشم بسحب اهنودهيو مهحخدب ىف اهنوقفني .

 ىلإ سوسلا نمو روباسيدنج ىلإ قارعلا ىف طساو دودح نم اًياوتم ناكو . ىبسارلا

 زانت: ملأ ةكان هتحق أه ةضفلاو بهذلا ةينآ نمو رانيد نورلم 0-5 2« روزرهش

 وسبب مح يصيسصسيس بيوصل مدعم نس وع وع ل سة سسووس و دمع

. 5١/1٠ 
 موجنلا (؛) . هال ص بيرع

)١( 
 موجنلا (؟) »/٠١ . ) )0بهألا جورم ١48/4 .

 )*( موجنلا (1) . ه٠ ص ءارزولا “/١٠١5 .
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 نونامع هل ناكو : ريعي فلأو لغي فلأو سرف فلآ فللخو وأ فلا رخلا نمو
 هيشاو>و همرح سوبلمو( أ” هسويلل ىلا بايثلا اهيف جستن 7 ( بايث عنصم ) ًازارط
 . ههدحتو

 نريولعلا مهلثمو ٠ ةتباث بتاور ةاودلا نم نوضاقتي ىبايعلا تيبلا ءانبأ ناكو
 مهنم ناكو « ةماه بصانم نوأوتي اوناكمهنم نو ريثكو « ةماع ةفصب نويمشاحلاو
 مهنم نيب يقملا نوعطقي نولازي | ام ءافلخلا ناكو . ماع لك ىف سانلاب جحم نم امئاد
 نع اهنوش رد اوناك ىبلا عايضلا نم ريثك ىلإ ةفاضإلاب ٠ ةريثك اعايضو تاعاطقإ
 نإ لاقيو ءاياطعلاو اي 0 مهيلإ نوب رّمتي ام ًاريثك ءارزولا ناكو . مهدادجأو مهئابأ
 مرد فلأ نيعبرأ و ىلع ه- ةنس لكى قفني ناكر دّدقملا ريزو ىسيع نب ل
 ( نيمرحلا حلاصم قو ني رجاهملاو راصنألا دالوأو نييسايعلاو جريااعلا تاللصص ىف
 رو وانت نيأأ نانإو اروقذ مهدالوأو لكوتملا ءانبأ ىلع ىرتجي دعا ناكو
 . 2” هيشلا ىف رانيد ةثامسمخ نيعتسملاو ىدتهملاو قثاو اولا دالوأ ىل اع قر ناكو

 اهئانبأ نم لايجأ أشنت نأو ةيطارقتسرألا ةقبطلا عاستا ىلع هلك كلذ ناعأو
 لثاابو ءار هاو داوقلاو ءارزولاو ءافلحلا ءاننأ مهتم دقم 22 ميعذلاو ةعدلا ىف ةقراغ
 ىلإ لصي مل نم ىبحو « ةرازولا ىلإ مهؤابأ لصي ناك أم ًاريئكو « باتكلا دانك ءانبأ
 يم ل[ هبت عفتري دقو رهشلا ىف رانيد ةئام اًنايحأ ىضاقتي ناك ةرازولا

 ناكو . حر ارنا لامع نم ةصاخو ةوشرلا نم م انايحأو ايادطأ ن . مهيتأي ناك ام ريغ
 نيتئام وأ ني رشعو ةئام اًنيلاع اًنيتار ىضاقتي ناكو : اًعرفر اهصنم ىضاقلا بصنم
 ء هلمع ريظن ءىش ندخأ نع ففعتي ناك نم مهنم نأ قحلا نمو 9 ريئاندلا نم
 رباج نب ميهاربإ لثم قزرلا عسو» فره ناك نم مهنم نأ اًضبأ قحلا نم نكلو
 نيعيرأ هتجو زا عطق ٠ نأ عدو عسملا كورت هروح ضرأ نم مصاوعلاو ٠ بلع ىضاقلا
 فيلخو لوحأو 0 َّى بايثأا نم كالد هايشأو (أري رح ) [رصقو أ.د ريس 2

 1 «١( ةدلكرم اللاومأ

 )١( ع /. 18/9 ةرهازلا موجنلا #4 . ]
 ع مابا ص ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا (ه ) . 88 ص ءارزولا باتك (؟)

 ( 0ص ءارزولا باتك ٠١ . ظ ع

 . ١76/6 بهألا جورع (5) ص رظناو ١١6 ص ءارزولا باتك (4)



 رابكو ةعساولا عايضلاو عاطقإلا ةثرو ةيطارقتسألا ةقبطلا هذه ىف لخدي ناكو

 تاودأ ن :م ةقيطلا كلت بلاطم ق ةمخض لاومأ س رب كورجتي اوناك نيذلا راجتلا

 نم ىراوحلاو قيقرلا نوباجي اوناك نيذلا نوساخنلا يا فق ناكو « ةنيزلاو فرلا

 ءاحنأ عيمج نم نفغسلا اهبلجت تناك ىلا ةسيفنلا فرطلا راجتو « ضرألا فارطأ

 ىرهوجلا رجاتلا صاصخلا نبا ركذن نأ ىتكيو رهاوملا راجت لثملابو . ملاعلا

 دقف « انفلسأ ام هيورامخت تنب ىدنلا راطتق زاهج ىلع فرشأ ىذلا ىدادغلا

 نيحو : فولألا تائم اهابأ تاكا ةنيزلا تاودأو رهاوجلاو بايثلا نم امل أيه

 رهوخللاو .لاملا نه هنم نخأ ةرجهلل 7١7 ةنس ردتقملا دهعل هلاومأ تزدوص

 : ىدوعسملا لوقيو « ريثاندلا نم انويلع رشع ةتس غلب هنإ ليق ىح نييالملاب دلع ام

 رهو او 00 قرولاو (بهذلا ) نيعلا نم هلام نم ضيق ام حص ىلا

 لك تناكو .' ا” (رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم ةسمخ تاالغتسملاو بايثلاو شرفغلاو

 ناكو « نيقارولا قوسو نيساخنلا قوس لاّميف دحاو قوس ىف ميقت راجتلا نم ةفئاط

 نيريخالا قاوسأ تناكو . نوراطعلاو ( ةثمقألا راجت ) نوزازبلا فرتلا ىلإ مهب رقأ نم

 باجمل! اهضعب ةلدايصلاو نييرهوحلاو (ريرحلا راجت ) نيزازخلاو نوهدلا باحصأو

 ةفالخلا راد ءابطأ ةصاخو . ةمخض لاومأ ىلع نولصحي ءابطألا ناكو . دادغبب ضعب

 علا ينال مهاردلا نييالع ءايطألا تاقبط بتك رخزتو « دادغب تاناتسرامبو

 يا ووو بيبطلا ىزارلا ايركز نب دمحم لوقيو « ءافلحلا نم مهيلإ تراص

ى سرع ىذلا بيبطلا ىلأف « هينيع ىف دمرب بيصأ هنإ بطلا ملعتب هقلعت
 هيلع هسفن ن

 نم مهنم ناك ءامدنلاو ءاملعلاو ءارعشلا ىحو .2"!رانيد ةئامدمخسب الإ هحلاعي نأ

 ةيدلدع ن :م نودغيأ ىبح « ءارزولا كلذكو « تالصلا ءافلحلا مهيلع قدغي

 هتمدانم نم الئاط ءارث ىرثأ ىذلا مجنملا ىبي نب ىلع لثم موقلا

 ْ . ءاملخلل

 فو ٠ اهيف ودمدني ني ريثك اندجو ىطسولا ةقبطلا ىلإ ايلعلا ةقبطلا انكرت اذإو

 بتاور ذخأي مهنم ريثك ناكو « ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاو ةيبرعلا ءاملع مهتمدقم

 )١( بهذلا جورم ١١8/4 ص ىهيبلل مالسإلا ءامكح (؟) موجنلو ١١ .
 .امو/“
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 ًاروجأ مهيلإ نوعفدي اوناكو « ةئشانلا مهيلإ فلتخي نوملعم مهنم ناكو « ةلودلا نم
 فلتخت نافغرلا هذه تناكو « اًنايحأ زبحلا نم انافغر نوكت دقل ىبح « ةليلق
 - فالنخالا ىف لاثمألا تبرض كلذلو « رقفلاو ىنغلا ىف نايبصلا رسأ فالتخا

 عفدي نم ءابالا نم ناكو « ةدوحخلا ىف اهفالتخاو ملعملا نافغر توافم توافتلاو

 لاهنت ايلعلا ةقيطلا دالوأ ملعي نم ناكو . ةدودعم 2 ارد هدالوأ رجأ

 . مولعم ىرهش بتار هأ ردقيو تايهلا هيلع

 لاومألا هيلع قفدتت مونم ريثك ناكو ءارعشلاو نونغملا ةّقبطلا هذه دادع ىف لختسازو

  دارفأب اضاخ ناك ققدتلا اذه نأ مهملاو « رخآ عضوم ىف كلذل ضرعنسو ؛ اًنقفدت

 مهتماع امأ « ديدش فرتو خذب ىف اوشاعو ةيطارقتسرألا ةقبطلا ىلإ اوعفترا مهنم

 ىف نومظتني نيواودلا ىف باتكلا رابك انيأر دقو « ىطسولا ةقبطلا ىف نوكلسُيف

 نيواودلا ىف نولمعي تائم نكي مل نإ تارشع مهءارو ناك نكلو « ايلعلا ةقبطلا

 لامعأ فو شيلا نيواودو جارحلا نيواود ىف ةصاخو « ةطسوتم بتاور نوذخأيو

 . ةيكرمجللا بئارضلاو سوكملا ىفو رابخألا نيواودو ديربلا فو قاوسألا ةباقرو ةبسحلا
 ع ةداقلا نولي نمم دنحلا ءاسؤر اهلامعو نيواودلا باتك ىلإ ”مضليو

 ' اقنر مهل لفكت ةطسوتم بتاور مهل تناك نكلو « ةعيفراا مهبتاور م نكت ملف
 . اذسح

 قف 5 اسملا ثاثأ ىلع نومومي اوناك ن م ةصاخو عانصلا طاشوأ ةقبطلا هذه نمو

 دعاقتملاو قرانلاو ديجاجسلاو طسبلا ةعانص ثاثألا ىف لخديو ٠ ماعطلاو ءايزآلاو

 ًاعيمجج اوناكو « تاراجتلا لثم اهلثم قاوسألا تاعانصلا زكرم ناكو . دئاسوأاو توختااو

 ى الإ اهنوكريي ال اوناكو 00 ىفاوأ مهقاوسأ ُْق معاطع 0 نولوانتي

  ءاب رغلل قدانف كانه تناكو « دوقنلا لاديتسال نوريثك ةذباهج كانه ناكو . ءاسملا

 ةعضب دادغب نكسي 5 هنأ انفرع اذإو .اهثاثأ كلذكو رحجأتست 0 تناكو

 ؛ عانصلاو راجتلا نع اهب ناك نم ةريك انفرع نيخرؤملا ضعب ريدقت ىف نييالم
 مهطاسوأ امأ «2"'ريئاندلا فولأ ةدحاو ةقفص ىف حبري ناك نم مهرابك نم دجنو

 ةعبط ) ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا )١(
 . "4 « ٠١م١ ص ( ىىلحلا
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 سانلا ناكو ؛«!'رانيد فال ةثالث ىلع مهتاراجت ىف مهلاومأ سأر ديزي ناك اماقتف

 حابرألا ىف ةفصانم اهب مهل راجتالل ءانمألا راجتلا "ضعب ىدل مهلاومأ نوعدوي .

 ناك ةطسوتملا ةرسالا نأ نم ىورب امث دادغب ى ةشيعملا ىوتسم روصتن نأ عيت ةسنو

 ىلإ جاتحت ال ةطسوتملا مولا تاقفن ناك +[ مهرد نو ريفعو مج اره اهيفكي

 ىوتسم ىلع لدي ربدخ ىخونتلل ةءدشلا دعب جرفلا فو 159 وتاز مهرذ نم ركأ

 طسوأو ةايحلا ٠١ هنأ لاخلا قيقر صخش نع عورد ذإ « هيف نورجتي سانلا ناك

 رانيد بلا ًاراد هسفنل ىبف « راظتنا ريغ ىلعو ةأجف رانيد فلا 0 ثرو «

 نواس ١ ىلا رهبات ناةعارتع نانو يسال فراردوا انو فرو كال
 ل ةعيض قايااب ىرتشاو ء دئادشلل نقالة دع نزو « اهيف هل ىو ل وانرق

 ىطسبلا ةقيطلا هايس كلو روب ال دقو. ''هتمفن رادقم ىلع ديزي : ام ةنس لك ىق هل

 ةئامعيس ىبتقي نم 0 ناكو « ةريبك نكت مل اهتاقفن نأ ىلإ نيد هلو فا

 ىلع ديزت مهتاورث نكت مل راجتلاو عانصلا نم ريثكو « ةريبك ةورث بحاص رانيد
 منو + كلذ .ةمآلا نم ىطسولا ةقبطلا ىف نوجمدني اوناك نيذلا

 لمعلا ءبع اهيلع عقي ناك ىلا ىهو « ةيعرلا نم ةماعلا ةقبطلا كلذ دعب ىنأتو

 لمعت ىلا ىهف « روصقلا بابرأ ةمدخ ىو ةريغصلا تاعانصلا قو ةعارزلا ىف هلك

 نيتقبطلل نيتايحلا بابسأ ميدقت ىلع موقت ىلا ىهو . عايضلاو تاعاطقإلا ىف
 هيف بلت: ام لكف . ةيناث ةرات ةمداخوأ « ةعناص وأ ةراث ةاماع ءايلعلاو ىطسولا

 ىش قرطب اهنم هنوبلسي « ةماعلا ةقبطلا هذه ىديأ نم وه امنإ ميعنلا نم ناتقبطلا
 قباسلا لصفلا ىف انب ترمو . :ءاققلاو سؤ.لاو قيضلاو كلنضلا ىوس امل نوقبي الو

 عاضوألا ىلع مهتمقن ةدشل ٠ ًاريمدت ةاودلا نورمدي اوداك مهنأ فيكو جنزلا ةروث

 ةلودلاب تفنعو « ةطمارقلا ةروث 5 ىح دمخت تداكامو « ةدئاس تناك ىلا

 تاب ةلادعلا راقي فاقلا رطعللا ضبا كد اه فهاشو م! دردشة لرع ىروقألا اره
 ىلا ةلادعلا ساسأ ىلع اًمميلس اًدهيجوت تهجو ةطمارقلا ةوعد نأ ولو ءضرأألا ىف سانلا

 )١( ص قاشعلا عراصم (؟) بتاكلا راد ةعبط ) ظحاجلل ءالخبلا ١5١59 .

 ص ( ىرصملا ١١١ . ىخونتلل ةدشلا دعب جرفلا (؟) ١/١7 .
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 روج نم هلخخاد امو ذئنيح» ىبايعلا مكحلا داسف نايبو اهنودب سانلا ةايس ماصت ال
 3 ىلع اكطاخ اهيجوت كيحو اهنكلو « اح ىمقأ ل ١١ تحلل تبعي

 كالذإو « ىعامجالا حالصإلا دصتقم اهنم ىحمم م امنأكل ىبح « ةينطاب ةرعد
 2 اهو اقافخإ

 5 لإ
 ب.

 ْ مأ 3 * اهدي 1 أمو ةماعلا ةقيطلا هده لامعأ أه 0 تناك ىش لئاسو

 محل كرثتسي ال ًاديبع اوناكف عارزلاو ةركألا نم م ضرألا ىف نولمعي نما امأ « ةليلق
 راجناو عانصلا رافص انأ ا اًئيش كلذ ناك هادس نإو « مهقمر قس اعلا

 ناك لمد ةماعلا ةميطلا نوفا نم لكو كا لا نوشأرسفلاو .ةلعهلاو رغاصألا |

 ُْق ثولمعي نليحو ًاردان الإ 4 نراك م نودي نوداكي ا ضرألا قدر لثم مهلثم

 دجري نم ناكو . ىويلا توقلا مهل نمضي هنأل «ء اًفينط نكي امهم رجأب ةاودلا
 ”ضرفت تناك ىتلا بئارضلا ةرثك ببسب باقعلا 5 تحت عمي امهنأك لام هيدل
 نأ اًنسؤب ةمبطلا هذه داز امو . ىرتتشمي دو عابي امر اهيفعنصسي امو قاوسالا ىلع ىح
 - حبصي ىبح ريعشلاو حمقلا ن م عفتري ناكام ًاريثكف « ةتباث نكت مل راعسألا
 اهأ عنص ام وحن ىلع « ؛ ةفيلخلا ىلإ ىوكشلاب رأجتل ىبحو ًاريسع امهيلع ةماعلا
 ا نم مهتنيدع لزن ام وويشوراةحأ | اريك ًادفو اناس ذإ دضتعملا دهع ىق ةرصبلا

 (01ةنغاشملاادلب مهل ةفيلحلا لع 9 نيلمآ شحاف

 تاقيط تأشن هنأ دك ولا نمو « ةريقحلا نهملا لك ىف ل امعت ةقيطلا هذه تناكو

 00 3 مهيأإ هقبرط ذحخأ صصختلا 0 نييتمملا وأ نييفرحلا نم ذئنيح ةريثك

 نكت مل ظحاحللا نأ نم ىور ام كلذ دكؤي « نيصاخلا اهباحصأ ةفرح- لكل
 0 ١ اهعضوم هلأ بعشر نأ راجن نم بلطف هقافطصا دارأ اذإ هباب هجو ىلع ةقلح

 نم نأكو (') زر ١ اهيف قدي 0 ا رظناو بقثلا نو ردت دق : هل لاق همث

 .صاصتخالا ىبعي ام وهو « ةزرلا كر ناك نمو بمثل ناك ندم نيراجنلا

 ملاعلا َْق امنت نأ ىلإ ىدأ ىذلا وه كلد نأ ف تعفو 3و ييقدلا

 ذئتيح تناك نإو مانصلاو نييفرحلل تاباقنلا ةركف ميدق نم ىبرعلا
 0 ا ا ل ل

 )١( بهذلا جورع ١494/6. ؟الاب - اب“ ناويحلا (؟) .
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 : ةطيسملا ةأشنلا رود ودعت ال

 8 نإ 5 3 ريثكاهيفأ أنني نأ ىلإ ة ةماعلا ةقبطلا هذه سؤب بولا

 مستيتف 0 ا مهنم ناكر 5 العلو ىطسولا نيتقبطلا كاحضإل

-- باحصأو عفا وهنلاو ليحلا ةضار نم ريثك اضيأ اهيف أشنو . ايندلا هل
 

 ف دكملاب نومسملا نياوستملا ءابدألا نم ةقبط تأشنو . دوهفلاو بالكلاب ديصلاو

 رهاظتم نمو ءايدألا ءالؤه نم اطيلخ ذئنيحم اوناكو
 0 6 كلسنلاب ٠ ند :

لك نم م لاملا نوبلطي مهف « ةينقر وأ قس وأ نعش نم
 لك نيمدختسم « قيرط 

 ! شيعلاو سفؤيلا نم ةماعلا ةقبطلا هذه هيناع: تناك ام لع ة ةيوق ةلالد لديو . ةليح

 ( دادغبب مظع رطخ ردصم ةريثك تاقوأ ىف اودغ ىتح « صوصللا اهب رثكنأ رملا

 ىلإ ريش 2 ارارم هتاياتك ق مهلا ظحاحلا يح ) مهكتنف ةدشلو ) مهتركل

 كليلاعصل ًادادتما اوناك مهنأكو 6 تاسرفلا ةعورم مهل تناك هنأو مهئاسؤر

 . 7 ةيلهاحلا

 00 نم مخض ددع كانه ناك ايلعلاو ىطسولاو ايندلا تاقبطلا كلت ءاروو

 لهأ نومسي اوناكو « ةئباصلاو سوحماو دوهيلا» ىراصنلا نم « ىرخألا تانايدلا

 حماستلا ىدابم نم هعضو امو هتياعر و هءاهعو 00 ةمذ ق مهنأ ىلإ ةراشإ ةمذلا

 حبصيل ىح ؛ مهرسسأو مهؤاسن سرحليو نوسرحسيو نوناصي مه اذإف « عئارلا

 : نوينيدلا مهؤاسؤ ر مهو مهدي أعم مهلف صاحلا مهنايك مهنم ةلم لهأ لكل

 ل ميس لفن ىلا ةعادلا مهككاخ مهو . كرطبلاو قيلئاحلا الث» ئراصنل

 2« روجالو ملظ الو « مالسإلا لبق ةمأ هفرعست مق نيد هفرسعسي مل حماست . مهتاموصخ

 ةيلام بر الإ ةاودلل مهيلع سيأو « دودح نودب ةبامحو مهمعت ةقلطم ةلادع لب

 ضيرملا امأ «حالسلا لمح ىلع رداقلا الإ اهعفدي نكي مل ىنأا ةيزحلا ىه ةدودح

 لك نهرا لاغوو خويشلاو ءاسنلاو لافطألاو تاهاعلا ووذو اهنم دءْرسب ال ةلعب

ئاند ةثالث ىَنل ءتت ةيزحلا | وأ ةبيرضلا هذه نكت ىلو ( اًنئيش نودؤي الف ةلم
 2, باحصأل ري

 علاطم ى ديزي نب دلاخ ةصق رظنا )١(
 ءالخبلا باتك



 ءءء هنع1

 هر

 انبنشك نوبسكتي نم ب مهتفاعل : ًارانيدو ءارملا ىطسوتمل نيرانيذو . مهنمأ اءالئاطلا - ماربلا
 اذهو 6 اًمهرد رشع ئئا وحن ذئنيح رازيدلا ةميق تناكوأ : هعفد هعم ذ : مهايضلا الا

 أةمهنع عافد ةبيرض ىوس نكي ملهتقيقحس ف ةوهو « لواطتيملا 'ماعلا ىف.ةنوعفدي ام' لك
 0--5- :ةثام نيب ثلاثلاب 5 0 ةمذلاب 00 7 0 1

 كبارا

 نم“ 301 نع :نب زجل 07 انفضأ إف اا ٠ نييرتشُخ وحبا ا نزنيزي ال

 ةمذلا : نا .دذع نأ. نيبت اسفنآ مهانركذ نم مهريغو خويشلاو لافطألاو ءاسنلا
 ىلإ نو دشي اًنعيمجإ اوناكو . : .امفلأ ن ا ناك دادقيب كئنيح

 اناكف « .ةنسح ةلماعم» 50-5 اريبلشملا-ةنم-دادغب اريغو .دادغب.) ا ناكل |
 ذا خهنم ن كل ةصاخ سنأت ةماعلا تناكو « مهعم لمع لك ىف مهل نوعسوي

 ى ظحاحلا ,لوقي اك « دوهيلا نم ًارودص ملسأ مهنوريو سوج ا ىلع مهنورثؤب اوناك
 مومدختساو مهنم موب رق ةالولاو ءافلحلا نأ 0 اهيفو « ىراصنلا ىلع“ ")درا هتأاسر
 لم ةليلج فرحي نوضهني اوناك مهنأو مهنوئش نم ريثك ىلع مهل اوماقو  نيواودلا ىف
 ظ « تاناتسراهبلا ءابطأو موقلاةيشلعو ءارزولاو ءافلخلا ءابطأ مهنم ناكو . ةفريصلاو ةراطعلا
 دوق مآ احس الإ نركيال قذاحلا بيبطلا نأ سانلا سفنأ ىف رقتسا ىتح
 : ركذلا ةفنآ ةلاسرلا ىف ظحاحلا لوقيل ىبح « نهملا رقحأ ىف نولمعي اوناكف
 . حلصم) نباعش 2 (ًارازج ) اًباصق وأ اغاّنيدوأ اًتغابص الإ ىدوهيلا دجت .ال»
 ا . (9 ءانف هللا. قلخ نكن مهنإ ةب ةبيتق نبأ لوقيو ؟ ( ( ةيذحأو ا
 ٠ .كوعتمتيو ا باي 5 اودلا رخفأ نوذختي

 0 يتسلل ل / :نسدلبإ !لثم , نيملمملا . ءامسأي وسمت" *لحو
 0 "وللا أ إلا هلك ةملا .لمأ 5227 نا ةنسل للا ر رمأيو

) 
 (نديلا ةيل ةينق بال بتاكلا 5 (+) لا تا ةنادقل ؛ جارحلا باتك

201١0 

ٍ 
 يي 0 0 ير ايو "اا ص 1 1 م 0 ثا 1. ف ؟ةفذا درس نن أور » م
 ص ١

 . )١؟( د د ل هم ب . لكتف 0 ثالث ىف اهرظنا

 "نافل ىمايقلا زيصملا
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 اهرخؤم ىلع اولعجو بشحلا بنر جورسلا اوبكري نأو رينانزلا مهطاسأ ىف اودشيو

 اضيأ رمأ» © نررز اهيلع لعحي نيملسملا ةوسنلق لثم ةوسنلق سبل ' نسو نيترك
 « هيلع نيعوضوملا بوالا نوا امهنوا ئلاخي مهكيلامم بايث ىلع نيتعئقر اولعجي نأ

 رادبقمب نمل ن ٠ لكو « رهظلا فلخ ىرخألاو ردصلا ىلع نيتعقرلا ىدحإ عضوتو

 مدهب رمأو ا ًارانإ مهنم ةأرملا سبلتو 5 ا اهنول نركز عباصأ عبرأ

 ىرجتال ى ىح رول لامعأو نيواودلا ىف. مهب ناعتسيالأو ة ةث دحملا مهسئانكو مهعيب

 00 ] ] ظ ظ ا

 . ىراصتلا نع فسخ .ةديدشلا . رعاوألا ٠ هذه تانخأ لكوتملا ذنم هنأ ودبب و

ل"د ديب ىرفعدلا هرصق ءانب ىلع ةنس ىف ةقفتلا لعجي هسفن وه هدجنل ىح
 ظ نب لي

 0 ليتاما كلذ 3 لعل نيواودلا ىف هدعب ةمذلا لهأ ريكو . "”اغنب بتاك ىفارصنلا بوعي

 | 6 مهيلع روث *5 ةرجهلل افف ةنس ىف ةماعلا

 قو ةباتكلا ىف مهمادختسا كي ذإ ؛ .ثلاثلا نرقلا رخخا وأ ىف ةءذلا لمآ ا 9 و

 نأ ةذبهخلاو بطلا ىف الإ مهنم دحأ مدختسي الأب 1 ع رمأيف ؛ نيملسملارومأ

 00 ينو ىن كلذ عب ؛  مرهظأ ىلع ةغوبصملا عاقرلا قيلع قيلعتو. ىسعلا سلب رباب

ي ناك باّسكةعبرأ مهنم ٠ ذختي تارفلإ نب
 يرد ل هماعط ” ىلإ ا : موعد

 ظ 0 0 * موس

 نو رصعلا لوط نيدهطضم ا اونوكيمل كيف ةمئلالهأ نأ نع كادلاو هلك اذه نم حضاوو

ناك مهنأو ءذسفنت نكت مل مهيلع ديدشتااب ان ايحمأ ردصت تناك ىلا رم اوأألا
 نولمعي او

 0“ ريثك ناكو . جارخلا لامجو ةينا ةيناويدلا ا او فلتخم ىف ]

 . 5١ه ةرهازل موجتلا : (4) 0 520 :رظناو ا 000

 .66 ص رظناو هن 0 ا 0 د

 0000 0 5/٠١.. ىربط (؟)
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 2 ىهالملاو فولو راما

  ىرغص اندم اهضعب هبشيل ىح« ل ءانب ىف ءارزولاو ٠١ ءافلخلا نفت انيأر 1
 عم ء تاروفانلاو كربلاو لوادنلباو نيتاسبلاو بابقلاو نيطاسألاو ةينفألاو ةضبالاب لتحت
 رئاتسلا قيلعتو روصلاو شوقنلاب اهناطيح ةفرخزو اهتافرشو اهذفاونو اهباوبأ ىف قنأتلا
 ضحتتلاو دضانملاو سفانطلاو ديجاجسلاو 'طسبلا نم اهيف جر ام عمو ءاهيلع ةيريرحلا
 ظ 0 0 1 ظ ١ رهاوجلاب ةعصرملا

 « ريناندلا نيبالم ةلودلا تفلك ىلا ةخذابلا هروصقو لكوتملاب رصعلا حشتفا دقو ٠
 ْن نع ةاورلا هصق ام ىورن نأ ديدش فرتو خذب نم هرصع ىف ناكام رولا ىكيو
 نب حتفلا هريزو رمأ دقف ءزتعملا هنبا (ناتخ ) راذعإ ةبسانكي هماقأ ىذلا هلسفح
 هيف ماقأ ىذلا راوكربلا رصق ناويإل ًنطاسب شرفلا نئازخ ىف سمتلي نأ ناقاخ
 ] 2 نيسمخ هضرعو ع ةئام هلوط ناكو « هضرعو هلوط ْق 00 نأو « راذعإلا
 . رانيد فال ةرشعب هر راجتلا نإ لاقي ؛ انطبم انيهذم اطاسب : هتيلط دجوو
 فال ةعبرأ هندي نيب دم « ريرس هردص ىف لكوتملل عضوو ناويإلا ى طسسبو
 تّدمو .روفاكلاو دنلاو رينعلا ليثامت اهيلعو رهاوجلاب ةعصرم ةيهذم ( ىسرك ) عفرم
 عامدتلاو داوقلاو ءارمألا رضتحأو « ريرسلا لع سلجو . سانلاو لكوتملا ىدغتو دئ اوملا
 اهيف تسبص « نيفصن ريناندو مهارد ةءولمم ةيعوأب ءىجو ٠ مهبتارم ىلع اوسلئجأف
 ثالث لأب نأ ىلإ برشي نم لك اوعدو « بارش ءاا ناملغلا عزوو ٠ تعفترا ىتح
 - ةعساولا مهماك أ ىف هنوعمجي سانلا ناكو . لاملا كلذ نم هادي تلمح ام وأ تانفح
 امه ءاعو الخن املكو . مهسلاجم ىلإ نودوعيو مهيلإ هنوعفليف مهناملغ ىلإ نوجرخيو
 رئاس ىلع علخو . ناكام دوعي ىبح مهاردلاو ريناندلا نم هؤلي ام نوشارفلا نأ هيف
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 « ةمسهطملا ليبللا ىلع لفحلا نم مهفارصنا دنع اوامحو ٠ علخ ثالث رضح * نم

 ةئامب قيتع لكل رهأو « ةبقر فلأ لكوتملا قتعأو
 نحص قى ناكو . باوثأ ةثالثو هرد

 نهيديأ ناب ةيراج ةئامعب رأ ناويالا ىدي نيب رادلا
 )م فئنص لك قف هك اوفلا قابطأ

 هلئاع ال فرت .٠ سس 0 6 سجل هفأب 0 ةسمخنو

 ا هلا ا 5 ال

 اأو راذلا مرا د | ضعبو ناملغلا

 ا م 5 07 ةرع

 ا 0 م و قفني لام

 -5 - ا علو قل

 5 رز

0 
 : ع أ أم

 8 م يا( 2 ان سَ 0 ّ

 مل م 7 : م 0 نط. هةمرك ا + 7 0 2 ١

1 31 0 . 4 

 | 0 ١
 ا 1-2 1 عاطل !ءأر وأ ِ

 0 رهازلا: مانو: ٍفافدلا حلاصوتلابطلاب .ناملسو

 راذعإلا اذه . ىلع. 2 نإ اقم :اهن ارك راق اهتيراجب ةعابو بي ربع

 سا اا ! هفس هدلعب ]م مفسر ا اردلا نم م .انويلم نوناميو ةتس ٍناَمِجلا وأ

 كن

ِ © _- 

 9 . 0 م
 4 كن 3 5 ٠ : و 55

 دودبو باسج نود : هاردلاو رينانّدلا !نييالما :تناكاوجبلا اندر
 ةحيس

تءدمأ تالفج ىو. 3 2 ىلا
 ةليل. بملأ , بباتك قي مضض لا 

 دا * لابو د :فافضاال كقرتو .خيلبا ن الل لاا : عقيم: لكير ليو

 كرا دع ف ش 7

 هقرع ليسيو ىشي و .جدكي ب بعشلا لاو قمحألا .ديدبتلارا امله جاد تناك نييطنرتبلاو

 ا .لكوتملا ريغو. لكوتملا ثيعيل نام 0 يي عرجيو 0

 ' يهب اذإو. ْ نييآلملا ولت نييالملا اهيف مادا .ءاش روضق .: اذإف

 ,ساطلاو ,ساكلا اهيف رودي فصاقم ىلإ لي
 . ةمفا بذا لوح ر رشنتو

 لاقف و راوكربلاب يعبلا هركذ فلاساا رصقلا ف 1 يف“ ام برش لولا نأ ف

+ .دادعإ لإ وأ هتاجاجو بعشلا ,قفارم ىلإ نييولملا ودها هجوت
 - 

 | 311 1 : هلك 1 56 0

 دورولا الافتح- اذ انلمع 0 0 . نيحايرو ذورو 8 د 7 4 كم

 3 ع مي 00 ْ 0
 نا 0 0 “ب ا ها 00 2 0 0 3 8 تت 2 4

 يب لاو نمار كور عر + ادلب 3 م
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 «. دزاولاب الإ. هالك ذاشلا. نوكي .ال..:: هلاولاقف. « «هالكذ اشر -: ةينسرافلاب: ةقطن.انك وأ

 ب هئارازو لحب ناكو ب ىبحنت نب .هللا ٍديبع ل اوعدا!: ,لاقفاءهزو وبمايأ مايألا تشيلو
 :.هلأسف ءاقضفلا نم. نايس مرد "كم مارد: ى ننرضا ل :.هلي لاَمف:: .رضحف

 «اهترتفي هللا مكيبع كيبعزمأف لإ. ميد /نيتالام ةنشمعج .هباجإف !غ: نانمؤملا ليم 5 11 ايوادقما كد

 ظ هنم ةقئاط -غيصات ؛ هل: لاقق و اهنرضب :لكوتملا|ًايلأو.نتسز
 6-5 ا 0 كيبع., منصف ٠ .اهلاخي لعق ةفئاط كيتاما ,«!اداوسلاب | ةفئاظو ةرفصلا

 مهني لك هعيرنأ مهرمأف ,ةئامعبس اوناكو تاهيشاوجف بدء للكون علقت 6

 هيف اسوي قسيجحت مب ..ةاولعيفف + هتوستلقو هبحباض.ءابقا نولربف الخب .,ةوسنلقو أ ديادج :ءابق
 ! ملوح ”ءاهدتلاو:اهيف حبظ 0 ايبا ,نوعب رز اك قلب يصمد نماف احب

 م .ةفئاط ةفئاط يدرولا: رينيه :يهارجلا رنب :لكتارمأيإو ةبليدلجلا .ةوسبكلا .ميلبلج + ىعز

 رياطتير ال ع اول قي رياطتتا ل ةدلج اه جف :نلإ تيناكو. , ابعابت 0 ترتب
 مااا : 00 وعام 0( : .
 هيأ 4 00 5 ع ع أليعلا 4 ه0 0 1 عر 5 ءلد ةمط هعانم ' ع ا كل دراولا

 .*05 جرا

 أ 3 3 ٠

 راعش

 5 ٠

 يا ؛ هيد د ملأ

 ش ا

 أخل ةايحلاب“ 0 ءافلحلا اذإف « طرفملا فرملا نس 9 / مع يقطف
 ٠ 1 أ 2 ما 1 18 ممم اح 4 لا 7 1 اهو 6 0 سك أل 5١ ف

 0ث شيعت ىهف ٠ اقزرلا ف | هيلع ريتسقا مهند نم ل 2 فلا
 ُْى ور نآكامب اما مهي البلع نأ ف سلا وه اذه لعلو . ديد قيصَو : 5 ل اممم ىلا 1 دمعك بأ َ يح

 6و لك. . 05 ىلا موفوتعي ا هناك ءافلقتا يف و هاثألا 3
 م 1ع تميم در كاخ يق عال و يصر

 ان نم ىهتنا" ني لكوتلا نأ 0 ناك » 27 او مهسوه نمد كديدجي تكسب 5 0
 ذأ 80 ا كلا

 بعاللاور خاتما" ضعب ل اومدعف 5 كلما ؟تاتشم؟ - دتسما فما فق
 د م

 . 3 م حمم
 8 : ه9 21

 هن مول أموال 1 0 5-5 لألم ل 5 2 ا! نيااوضلا | 5-8
 تاقلتانإ ىدوعسملاأ لوقي يارد نس 0 |مهحنو 0 010

 ٍ ارغ ىلع هئانبأ اك ناك 00 ل ماب : لحلب م 0 نم ا
 1 اعد

 نم لوأ وهو ) ةزوصق ق بارَتلا ناجع دقع م ”ةرثكي نأكو 7 نعل لم 5 0
 0 1 : آل 5 5-3 لب وعشص ظةيصيجر

 ثرصعلا نازط تولاو خذبلا الها ضقوتب 1 01مل ةيلحب ٠ ال 1 نم :تكر
 ل ب 1 0 .0 ٍ: 0 14 ٠

 كلم سل ردقلا" لابشتسا ةوجولا ”ضعب شه :م كلذ روضيو
 جهلا 6 م را

 ا ع ل ا 9 و( ةيوالوال لا مي د 0 عا اتو 1  ىأ ُ : دا الو 0 0# 5 1 2
 ف ةفالدلإ راد" تنلسو نئرفلا لمجأب هروصق صق تشرف ذإ « ةنده دقع نوبلطي اوءاج دقو

 تر هب ع د ها اير أعم أ ده أ 4 ةيرط أع 2 8 كيفك اة امل 5050

 ير يع ال بهذلا , جياد (.؟) 7 ا ص تارايدلا )10

 ا : عع ١ 11 !؟ ما ا 8

 اتسم د اايلدبت جاو مز . 54/1 بهذلا جورم (:) . ؟١؟/ه ىربط (؟)
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 ىلإ ةيسامسشلا باب نم كلذ أدتباو « حالسلاو دنحلاب اهنوحصو اهتارميو اهزيلاهدو
 ليحلا مهتحت نمو حالسلاو عوردلاب اًمفلأ نيتسو ةثام دنحلا ددع ناكو « ةفالخلا راد

 بجاح> ةئامعبسو مداخ فال 1 ةعبس ناملغلا ”دّدنع ناكو « ةضفلاو بهذلا جورسب

 بزاب زلاو تارايطلاو تاءاذشلا ةلجد ىف ناكو . ةالحما قطانملاو فورسلاو ةقئارلا ة ةزبلاب ِ

 . ةئبعت نسحلأ ىلعو ةنيز لضفأب ( ىبش نفس ) تاّني ريممسلاو تالالزلاو تاراّبشلاو

 اولخدو « ةفالحلا راد ىلإ واصو نأ ىلإ بكاوملا نم مهعم نمو مورلا كلم لسر 6

 3 اهبو لودج اهأ دمي ةبيجع ةكرب اوأرو « نيعئار نيناتسب نيب قسوحللا رصق

 ةرجش ىهو « ةرجشلا رصق اولخدأ مث « زرطملا قيبدلاب ةنيزم ةبهذم تا ارايط
 0 اهيلع انصغ رقع ةناع-اهطوا + ةرونلف ةكرب طسو ةمئناق تناك ةضفلا

 ام وحن ىلع كرحتي اهقروو ليات ةرجشلاو « رفصت ةضضفملاو ةبهذملا ريفاصعلاو

 شرفلا نم هبو سودرفلا رصق ىلإ اولخ دأ مث « ةيعيبطلا راجشألل. حايرلا ثدحُت
 كللم لسر عار امم )١(, ةقلعم ةبهذم عرد فالآ ةرشع زيلاهدلا قو « موقي ال ام

 . ةديدش ةعور مورلا

 5 ةفيلخلا 0ك 5 نأ ةداعلا ترج ىباصلا نسحما نب لاله لوقيو

 مسيربإلا نم دوسأ ءابق سبلي نأو زحللا نم وأ ريرحلا نم ىمرأ شرع ىف عفترم

 سبليو مالسلا هيلع لوسرلا فيس دلتتيو « ءادوس ةممعم ةئسأر لععو ( ريرخلا )

 هللا ىلص ىبنلا ةادارسب هيفتك ىلعو ناهيع فحصم .هيدب نيب عضيو رمحأ ان ةخ

 هيلاو-و ريرسلا فلخ نم مالجحلاو ناملغلا فقيو « هبيضقي كلسميو ملسو هيلع

 . ( بورخلا ةحلسأ نم ) سيباب ”دلاو تانيزرسبلطلا مهيديأ لو « فويسلاب نيداقتم

 _باذملاب ةفلحلا نع نوبذي ةياامص مدخ هيبناجو ريرسلا ءارو نم مومي ناكو

 اذإو' عر سانلا لخد اذإ جابيد ةراتس همامأ دمستو 2 مو بهذلاب ةعستملا

 ىسق مهيديأب مدخخ سلجلا نم اًبيرق رادلا ةييرو ذم مهفربص ديرأ

 فورت .٠ تاوصم توصي وأ بعان بعني الثل رويطلاو نابرغلا اهب ثومري قدنبلا

 2 .ادوبطلا نابرغلا تاوصأ نم اهنوسرحب ةفيلحلا نذأ ىح ٠ فرت هقوف 5

 ةاضقلا سبليو « دوسلا ةيئقألا ىسابعلا تيبلا لهأ نم ءارمألا ئز

 اهدعب امو ١١ ص ىناصلل ةفالخلا راد موس )١(
 . #»/١9417 ةرهازلا موجنلاو



 ف
 دقو فوسلاب نوقطتنيو دوسلا ةيبقألا ءارزولا_سبليو . ””ةنخيعل تاوسنلقلاو
 اوناكو « ماعلا ىمسرلا سابللا وه داوسلا ناكوأ'” . اًنؤخو ةنطبمو اصيمقو ةعارد نوسبلي
 بكوملا موي ىو . ريئانزلاب ةدودشملا دوسلا. ةيذحألاو براوحلا كح ىف نوسيلي
 ءادوسلا ةمامعلاو دوسألا ءابسقلا نم هسابل لكك أب باجحلا بجاح رضحم ناك

 « ريسلا ءارو نم زيلهدلا ىف سلجيو « مهب ,اًونو باجحلا همامأو « ةقطنملاو فييسلاو .
 « ةفيلحلا باجحلا بجاح لساريف سانلا لماكتنو « شيلا دئاقو ريزولا رضح م
 نذؤي مث « ضرألا لبقيو نحصلا ىف فقي ىبح هدحو لخد ماعلا ”نذإلا نذأ اذإف
 نإ « ةفيلحلا دالوأ كلذكو « دج نإ دهعلا ”ىلو وعديو جرخيف ٠ . سانلا ميدقتب هل
 نم ةبرقم لإ هيل نيب باجحلا ىثمعو : ريزولا لخدي م ..دالوأ هل ناك
 ةرلا نم وندي نأىلإ ضرألا ليبقت دعب ريزولا مدققتو « هنع اورخأت برق اذإف« شرعلا
 ةسمخ دعب ىلع شرعلا نيع ىف افقي يح عجارت اهلبقو اهذخأ هيلإ هدي "دم نإف
 راس ىللع فديو نضرألا لبقيف هريمأ وأ شيلا دئاق  هدعب لخديو ( هنم عرذأ
 ىلع بجاحلا باوذو داوقلا م « باستكلاو نيواودلا باحصأ لخدي م « .شرعلا
 نمو ةاضملاو مشاه ىب ىلع ىدانب م ؛ . مهموسر ىلع الاهشو انيمي نومقيو ؛ مهبتارم
 لاخلا لخديف ماعلا نذدإلا عمتي م نيدرفنم نوفعيو ' نوملسيو نم 4 نوسبلي
 نوكريشي ال سانلا نأو فرملاو ةراضخلا هيلإ تدأ ديققعت تالذ لكو . نينئفص نوفقيو

 برعلا - ال بادآو تايلكشو موسر ىلإ لوحتف « هيف نورطاشي لو مكحلا ف
 نأ ىوريو ٠ داوقلل ناك كالذكو : مهبكاوم لثملاب ءارزولل ناكو . مالسإلا اهفرعي الو
 شارف ةثامسمخ نم رك هدب نيب هيكوه ىف ىشع ناك ردتقملا داوق دحأ كوزان
 ظ ظ . '"لعاشملا ةلمح. ىوس ةيبكوملا عومشلاب

 روتسلا تناكف ٠ معطملاو سبللاو نكسملا ىف ”ةنهبأ ةهبألا هذه قفاري ناكو
 هتارميو هفرغ ف شرفت تناكو وكل ناطيح ىلع اماد ىلعت ةلمخلا
 روصقلا تناكو « قراملاو ا دعاقملا اهقوذ دتممو « ديجاجسلاو طسبلاب هنوحصو
 ' نيح لكوتملا نأ هوجولا ضعب نم كلذ روصيو , ًاديدش اًظاظتكا كلذب ظتكت
 : هلاومأ رداصو « ةلودلا ىظوم رايك دحأ قيبخ را جرف نب رمح ىلع بضغ

 )١( ص ةفالحخلا راد موس 2( , . هه ص ةفالحلا راد موس ٠١ .

 )١؟( ص ىباصلل ءارزولا باتك 7786 .
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 :روطق ى ناكامب ءانلاب اف .يل)آر يعز ريغبب نيم“ قلع هراد, نم :ةعتمأو:” شرف! تلمح

 امد: نحل ل ةمخف: شرف نم ءءافلحلا: نع .الضف «ءارتزاولا
 اوناك«ن نئرفلاب“ كل اوناك

 نوننفتي عانصلاءنإكو -اهاقرأو تاعانصلا مهأ اهتعانص تناك ىح ب بايثلاب كومتيم

 ,سلج لكوتملا نأ .تارايدلا:تحاص ىورسيو“: ري رخل او سابناللاو“ ؛رملا“ نم اهعنص ق

 دحأ قاعي
 :الأ..رمأو « ةلقثم 00

 3 داعو هندي نين: انوف واقي. مديملا .ناكو.”:.! 7 هلشم . خيش ! ا اع لك

 ةعشاولا ماككآلا نعل ثدخأ .ىذلا.
5 0 ؟) ةدار ومي ءارمخب ؛ تاث

 : ه . نيعتسملا 

نالبلا : رديشا 6 رابيشأد :ةثولع اهضرع' لعجف
 مك :”ةايضقلا] عابقأك.ةليوط تن اكو س

 هر الرا ايار: 3و 0 . 37 'تبناك ىلا ةعيفرلا“ ةيقيبدلا :بايثلاب رمبلي دضتعملا ناكو

 ل ددملا:نم اهريغو رأ نا .ةنيبلع" عنبصت تناك ىلا

ا دان مكاح _اهيعصملا ميهار 1
نياورع لإ ىدمأ للا دع

 ْ اعلا. زغم لاب أ 

 نب محم دادغيا ع هتف 0000 -هقامع : "ةميق .اهلقأ زمصخا .باوثأ ة ةرشع

 31 5 نشرولا »ل مم ن ون. اهننن ا نيقو. 4 هب أين 3 قذأتي رهان ؛ هللا دبع

صاخب عنِضم اهلإ تاك ناريإ ىلاو ىسارلا نأ 58-5 رذؤو؟' !رائند .ةئ 530 و نفِلَأ
 هيل حسنت ن

 اقوا 0 0 ُنينغملا :لثم + + ءارعتشلا ناكو ا !:هبايث

 اي ونيصلا شايشلاو ءارذقلا .ءاتنشلا ف نويل اون اوناكو.. ؟47ةيرري خلا ”تايقلاو

 ١ را :نم“ ةياقولل عمشملا شامقلا نم 0-5 .ناكر هلملا  مساب

أو: : 221 هنا ا وثب لهش: قود قسمت. زم .مهاربإ: ؛لأسي
 ا وصلا هبرارملا اوسي

 اةراجتملا "ءانتقإ ىف نونسفانتي اوناك لاجزلا نأ ودسيوب .30!4 اري ٠ ةيذحلألاوأ ةي رز ازخجباو

بت ةنيع' رهاوج .اهنيب<ّراذانطتا هلاومأ ”رداصت نيح مهنم ًارفن ىرن ذإ ء همم ركلا
 :غل

 ( فئاظ 0 زهاؤتاب ظتككت ءافلخلا“ ٠ نئازبح كلناكو : 1؟10/يئافدلالاضوأ ا هجميق

 [-4 فيلل ع 1 ذب 7 7 همي أ 2 ا 0 م ب 2 : 7 7-85 3, 0 4 "1 6
 يه

 كر 2 ا اي ا يع

 عع وال ع 0ك أس دمر كح وك ١.١ ءقضا تارايولا : 63 لا ع لا | 00 (َ

 0 ١ص اركي 0
 2/7 نيمتلاو, تايبلا ج0 تح

 1 ل ْ ُ 0 2 00 ميرا ع 88

 ف

 خ15 75 فيلما راد عبط ) عرتحبلا ناويد (4) 0 ها سم تاراتل عر
 و العا د هك « ىلع ذ

 ةحسلا 3

 60 ' ناهالاو ا ا دادغي خي راق 06 أ 5 ب . 1 / ؛ تهدلا“ جوت (:0

 034 01 سيو أو !ةلمق هير د ووو ىربط )١11١1( ؛+) بحمل !هابهذلا_جيوارع (ه )

 5 كَ مع تارايدلا 30

 ع ةعبل عر هجر 9 7 .
00 0 2 

 ب



2 

0/١ 

 لأ نيعبزأب :ديشرلا هاريشأ 5 توفايإ. نصف يعشن ا دنع ناك نأ ربك ديو

 ناتخاف 2 نئازجلاب ةظوفحملا اهتمعوأو قيدانصلا بلط ونقل نأ  ىورسيو ب ١ ءانيد

 0” راجت ىلع, تضرعوناهب سي [ةجسبسس :اهمظنو>« ,ةيحبرقئام :طهنم
 8 3 ا ا ماو لعبوا و ا 000 1 رانيدءف لأب 0 اهتم 8 0

نيزو نهتفانأ ف٠ نخ
 ب نكف ( ”نهت

 تانك ْ

 نيلجتي نك ذو لك نان
 2 هاو

 ابي 2 اهراوجور ار تالا ناكو

 و. لع لس

 0 0 لانس ا 1 5 كولا ةج ةجوأز.ةحيبفا ئدلا ناك هنأ وز

 تغليف طافسألا كر ' خئأرتك كر ءولمم: .طفسو' اتوقاي: اهزلم هام

 . 257 لدنصلاو:تفدنصلا نه هظاعنأ نذختب' اءاسنلا' ناكو : .:ريئاندلا .نم نينويلما

 نا لع 0 دقو ”:نههابج و: نهنلؤعرت لا :نهروعشب عاضوأ ىا نافتي: نكو
 ايد 4 با 0 كلذ عا ع لا ةئيقإ .لع 3 درت 0 ةئيه. ف

 - ينم ب7 يع جاب يعزل ٠ كلا” زلط كم ل الك اظل

 ند جات 7
 مب ؟ © -

 م 0 د
 4 ١.

 كب
1 
ْ 

 رص أ 000 ميو _
 0 1 : م 2 َ م
 3 2 ٠١ م ِ 5 وهي م ىو ل 2 7 4 24 50 8 ل م ءوع 57 4 ا ل
 ك6 _ 2 »ا 9 2 < ضاع: د

 . ١ : َ تن هر أ ٠ أ ا 0 قف ِ م

 2ك .٠ 0 . 5-0-0 : 5 . لا رو 4
 مقبل 1 . 3 | اب سخ أم : 0 1 ا 6-3 كر ١ يركع است ل كة قع 007 4 4 0 ع . 00 3 1 َ 1 4 َ 3 3 3 0-5- ها ما و0 موب وا 5 0 5 م 0 2 ا ل لا

 : 0 038 ب

 0 و م
 00 0 0 0 ١ 6 7 2 ا ُث رع رص ا -# ِِ

 هد 00 - - ب 8
 . . 3 0 8 - 7 2 ٠ ى ا 8 + َ ع . 5 هامب لخ ى : 1 م 5 ا 1 0 ةيبب هل

 نا أ 4 55

8 ِ : 1 

 كلوا دوا و 0 : لااا 0 0 5 راثإ - تيند اللا :

9 . 

 بيطنو و لوألا كيلا ىف 'زدعملا نيا كلذ لإ زاشأ ى كلسملا ل
 0 ا نع م17 ةنس ةافوتملا ةينغملا"تيئرثع "نإ :لاقب 0 . ”نيبعلاو' .نارفعزلا او 'ةيلاغلا

 ظ ةمتتم لكنا «ذلغتو عوبسأ آل خوبسأ' نم اهرعش ( 0 : تناك .ةيلاع
 ل ان ني ”ىطتملا مطل م ةأزملا نإ: ظح احلا لو هوو 30 0ربنعلاو كلم : نم .الاقثم

 5 0 00 ايلا ”اوسكتو ةبضفلاو ثعلب اهيلحت شن و نا ةهجبا-يفت
 565 0 3 ّ 02 30 5 0 ءا ايد ا هدي اة سس ا مس

 تدع ردا راهن )أ نبا ناويد ) 5 . مل 1/4 بهذلا' جورم 600

 ( , 1 اةيننح ( فرق لاقلت الميل هدد ص (+) يو انمب دأب مهع/ كبط (؟)
 | و ا 0 !اءأ تم ناَنذلا ) 0. 0 ) راد عبط .) ىعباببلا نبال ءافلحلا ءاسن 0

 00-5 تانسلاةميلطط) قاغأ ( 5)( ه9 عل ب ااا لحير 9903 ص ( فراعملا

 ريعص
0 
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 روهزل نم ةيرطعلا حئاورلا ةعانص سرافب ذئنيح ترهدزاو 2١. ى بعلا بيطلاب

 . ةعونتملا نيا رلاو دورولاو
 تفلأ ىلا ةريثكل تافنصملا كلذ ىلع لدت « دح. ريغ ىلإ ععاطملا ىف اوننفتو

 سايعلا نب ميهار دلو ( نينغملا نم ) هك 2 ثراحلل خيرطلا نف ىق ذئنيح

 .كللذ ىلإ ريشي ام وحن ىلع مهريغو ىكمربلا ةظحسجلو مجنملا ىبحي نب ىلعلو للوصلا
 « ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف نولكأي ءافلحلا ناكو 2«2*”تسرهفلا هباتك ىف ميدنلا نبا.

  فونص ىوس موي لك ىف ناولأ ةرشع هتدئام ىلع مادقت تناك ىئتكملا نأ ركذيو
 0 0 نم ءافلحللا ةدئام ىلع رهاقلا ةفيلحلا لبق مدقي ام ناكو 0 ءا ءاولخلا

 ا 8 ناك ىذلا كسملا نمث نإ لاقيو أر ايد نيثالثب ردقي ء ءاولخلاو

 . ةهكافلاو ءاولخلاو ماعطلا ىلع قفني ناك امب انلاب اه *ريئاند ةرشع هخبطم ىف
 ناك هنأ ير مه دئاومو مهماعط ىلع قافنإلا ىف نوفرسي ءارزولا ناك لثملابو

 جاوفأ ءادغ لك ىف اهيلإ فلتخي ةدئام نوعبرأ ردتقملا ريزو سابعلا نب دماحل

 خبطم : ناخبطم تارفلا نبال ناك هنإ ءارزوأا هباتك ىف ىلاصلا لوقيو . سانلا نم

 نوثالثو منغلا نم اًمسأر نوعست اًيموي ريخألا ىلإ مدقي ناكو « ةماعلل خيبطمو « ةصاخلل
 ليل نولمعي ءاولحلا باحضأو نرزابحلا ناكو « جاجدلا نم تائملا ريغ ا لج

 : لوقيف « نيبرقملا هباحصأبو هب ةصاخلا هتدئام ىلاصلا انل فصيو . راهن

 ةعبرأ مهنيب ناكو « تاتكلا هئايفصأ نم ل مود لك ف هماعط ىلإ وعدي ناك هنإ

 مهنم دحاو لك ىلإ م دقيو « هيدي نيبو هيبناج نم نودعقي اوناكف :٠ ىراصن
 طسولا ىف ”لمعدجسي مث « ءىش ريخ نم تقولا ىف ةدوجوملا ةهكافلا فانصأ هيف قبط
 . اهبحاص اهب عطقي نيتكس هيف قبط لكو «فانصألا عيمج ىلع لمتشي ريبك قبط
 هيف مري جاجز تسط هعمو « ىرتكو خوخو لجرفس نم هعطق ىلإ جاتحي ام

 5 .قاطألا تايش مهتيافك اوؤوتساو مهتجاح كلذ نم اوغلب اذإف . لفشلاب ٠

 ةبكم قوف ىيبدب ةاشغم ةدئاملا ترضحأو « مهيديأ اولسغف قيرابألاو توسطلا

 اذإف . . .ليدانم اهيلاوحو ءاهنع ةلضاف مدأ ( شرفم ) ةرفس اهتحت نمو « رزايخ .

 .191/4 بهذلا جورم (+) . ؟0 ص (ىرصملا بتاكلا راد ةعبط ) ءالخبلا )١(
 .1م# ص. بيرع (4) ةيناثلا ةعبطلا ) مىدنلا نبال تسرهفلا (؟ )
 . ”ه8 صءارزولا باتك (٠ه) : 404 ص ( رصمب ةيراجتلا ةبتكملل



 ,إ/0 ظ ]

 نباو « لكألا ىف موقلا ذخأو « ةيشغألاو (ةينآلا ءاطغ) ةّنبكملا تعفر تعضو
 عضوتت ناواألاو « كلذ ىلع لازي الف . . مهطسابيب و مهسناؤيو مهث د تايفلا

 هيف اوناك ىذلا سلجلا بناج ىف سلجم ىلإ نوضهني 6 نيتعاس نم رثكأ عسفرستو
 مهيديأ ىلع فوقو م « مهيلع ءاملا نوبصي مايق نوشارسفلاو ؛ مهيديأ نولسغيو

  نأكو ”«مههرج ىلع و مهيديأ حسملا درولا ءام تاّيلطرو ةسيقيبدلا ليدانملا

 ] . ايش ةثيدملا ةيندملل اوكري م نييسابعا

 ناكو ,9) حئاورلاو ةهكافلابو هتل آو بارشلاب , ىععي ىبارش ءاربكلا توبب ى ناكو

 باتك فو « ىرلحلا عنصي , ىذلا وهو صاسبحاو زامبحلاو .خاتبطلاو ءاوشلا هبناجي

 ىهو ؛ جابكسلا لثم ةريثك ةمعطأ ءامسأ رصعلا بتك نم هريغو ظحاجلل ءالخبلا

 .ةريضتملاو « هتحئار بيطتل نارفعزلا نم ءىش هيلإ فاضيو ”لخب خيطي محل

 جهابطلاو 0 نم ةيوشم حئارش ىهو تاقرابشلاو « لباوتلا ضعبب جوزم مح ىهو
 نم كلذ ريغ ىلإ ديمو ءامو لح ىهو ةسيرخو + لصبو ضيبو م نم ماعط وهو

 نم ذختي ناكو « جنيزوللا اهنو « قاقرلو رئاطفلا نم ىولحلا مم . ةريثك ةمعطأ
 نم ىولح وهو جورافلا اهنمو « درولا ءامب ”شّرُيو قتسفلاو قيقدلاو زوللا
 / . ركسلاو زوحلاب ىشحي كعك وهو نانكشحلاو « نمسلاو لحنلا لسعو اشنلا
 ماعطلا. عم م دقت تناكو . درولا ءامب جوزم بارش هوب داجلا اهنمو ةبرشألا مت

 آ ةفي رح ءايشأ نم - انرصعف امك فلأتت تناكو ؛ لْمتلا اهنومسيو تايهشملا
 نويعو ظحاجلل ءالخبلا باتك ىف ًاروثنم كلذ دجن ماعطلا بادآ نع ًاريثك اوبتكو
 فيرط لصف هيفو « ءاشولل ىشوم ا باتكو مجاشكل ميدنلا بدأو ةبيتق نبال رابخألا
 . ماعطلا ف هافرطلا يز نع

 ئادو رمسلا نوكي هيفو « ماعطلا تقو نع بارشلا تقو نولصفي اوناكو

 ثودروت نمو ءابطألاو نيستا ءاملعلا نم هؤامدن ةفيلخ لكل ناكو ٠ « ءامدنلا لحن ظ

 )١( ص ءارزولا باتك  . 84٠ىخونتلل ةدشلا دعب جرفلا باتك (؟) 11/9 .
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بفص: تاعانم' ف هلونضرم بيك نوفرعي !:نسمو م تاهاكفلا أو نداونلا
 ةنفطخسا ”تاعاسؤ“ هؤ

 سوه و اذ

 0 نب لع نيا يورو م ا ىلع ةيئسلا.  تالصلا مرج 1 تناكو
_ 

 اميدن ناكو 0 رانيدب لآ .ةثاملث هدلجو لكوتملا نم. هلصو هنأ“ نم ليف مف - . مجمن

 تصصختو .. بدول .يحااصو : .كحضبمو .(بيدأو ٍبيبطور .رعاش ىهفإ ل انام

 ! رم قل ةقدانزلا بجيل, هي ودمج .ةلالس. نمر يجو 2 .ةعانصلا هاهي يوباسخم هرم

 !. لكوتل آلا رضع  قيلبو: قئاولا .مب | مداني ثودمح نب ميهاربإ ناكف 08 ٠

 ودمج نب دمحأ لإ دبع بأ أ ؛ يبيح نب دمع بأ ا «امتعلا مداني ن
 ه0 ا 157 يما اطل” ةظ ةس مي15 ادع ن1 يرد ها 4 وج ١ ة0اي 5 : 2 0 و

 هتفالخ ةدم هلصو لكلا نإ لاق و  ءافلخلا نم هريغو لكوتملا 1 ٍناكف
 مر م ا 00 هأ 4 8 كملت 8 ع

 دجنو . 0 لكوتملا هب لص 5 رثكأب هلَضو نيتسملا نإو راد فلأ .نوتسو ةئ ةثاملشب

 ىذلا ,ىرميصلا سينعلا ر وبأو ربعلا وبأ مهن َ ءامدنلا ْس ' ني ريثك لكوتلا طالب ف

 ءامانلا ريثك دمتعملا ناو م ذيلقت رعشلا هداشنإ قَد ىرحبلا هل دل
 نإ وت مل . ا 5 . 1 8 :

0 . . 3 

ثيدخت بمذلا جورم و لكوتملا لم
 ثبرطلا كالا نع ”نئامل نضع 0 

 م

 دو
 كة

 1 ص ا 0 0 1

 تارك اذْمو تاسلاجم دمتعملاو ١ : كلذ بمب نيل لقيو ٠ 2 ."صقرلاو ءانغلاو
0 

 نأ دب الوأ 091 هلئاضن و من حم اهنم < ابدألا نم عؤتنأ ىف سلات
 ل

 دقنعلا نأكو ناكو . . ةريك دئاف كلذ ”نم ُ م بدأ: 2 هباتك يف داقتسا أ مجاتك نكي
 ٌ عمم

 ١ ٍ ا أم

 0 ورود وأ هيو يس لعل تو َ 0 يلا فاتت م 0
 هيك ره

 لش الإ" 0 0 قا

 نابكو مولا ةيلعل ”اضيأ ان ناكأ لب" الا ءارزوللا ذك 3 ىفب نم

 وكيو *« 'ةلؤدلا"ق نيفظوملا .

نمو «' "هاوس ىلإ طسبني الو مهريغب سنأي ل
 3 ةامدنلا الف ةنيظ)ل نأ دكؤملا 

إا ءالخسإلا :هفتنضمإ :ةياتك: نإ. ظحاخلا .تعفد:ائلا
 717 اكوا «ريدقتلاو ةيادب

 ءاك سانا ناك ربل 0 ب محلا نأ الثمأ فرغت نأ

 كا 1 لا 0 هك 0 7 ( ةرهاقلا عبط ) ءابدألا مجسم“ (1)

 0 0 .بهذلا جورم (0) . ١18/4 بهذلا جرم 0

 م 3 ا اع ةراص نا د ١ ا 7 / 2 هد أ معا ب ذآدعبت عي د نا 2 5 ١



 ا
 نت ىف هك أل تاعاكفلا» !زذ اونلا تاجصأو نيل قى: تبيلأتلا

1 

2 
 ا

3 0 
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 + ىغاللل نم آ * ةريثك فورضب هيام مهن 00 نوفخشم ذنب اوناكو

 مهب“ بجعي 0 نو 0 :لزهلاو بعلب "لن "تناك تكتمل سلاجم نإ لاقيو

 ىف مانلا ”نيدلف نا نيذلا ىلزملا ليثمتلا نآلا لوقن اك وأ ةجاهسلا باحصأ

 شابكلا ,حاطت ىلع“ .نوجر فتي اه ًازيثك هقافلخو وه ناكو .' ؟7 ههتاوصأو مهناكرح

 رتعملا نأ ةزهاط- نب هللا“ دبع قي هللا ديبع ىكحيو . ةليفلاو عابسلا بئاوتو ' ةكيدلاو

 اهلبع ل هازأو ٠ مارون ةيراش ءانغ هعمسأ هسلجمب ناك اذإ :ىح .« هاعدتسا

 ىبانرسلا ركز امل: عهسميف ءاملا هيف لسْرسي , سان نم« يززاؤحلا ىسوم قب. دمخأ

 6 ٠ لبفلا ,اهنم ىأرا!ةذفان, كلا هلجدأ م« (برطلا' تال 1:نمنقل آ)

 باوبأ هل: حبفت اهنسحي نم.ناكو:«:جنرطشلا.ةبعل . مهيهالم مهأ نمواام؟4) ثابئاوتب

 .نجنرطشلا ايا 0 نإ لن اكو اول اف

 .« ىدروللا ا زها :ناكارخآ ايغالا .:عمج هيدي“ نيب

 ناك هنأ ير يالا :نعد كلذ . درك نقع. .ىذوعنملا انثدحيو 1 230 هبلغو

 يف هسه

 « اهتاثيه فالتخاو اهعاونأو هتالآل ضرعيو « ءار رمح ةعيرم مدأ ةعئقر ىلع بعلب ا

 م 3 ع ْ 0-0-0 ها 1 ٠

 يمسو ةيوجن ةعقوو ةدودم ةعقوو ةليطتسم ةعقو ةفلالا ةعبرماةعقرلا اي رعب ْ

 يف ع : ملام م06 :أ4 0 020 و 155 < هيضضملا ١ أر ل 8 30 1 ل ا سم

 سن” جنرطشلا" 00 ” هنامز ف تدحتما 0 ىدوعسملا لوقيو. ١

 َ كناسنإلا ننارج 2 ةحراجا ملا اهتايبأ“ نم تيب'لك ارم ةيحراوملا

 ناي نما ونا“ ةعيدبلا نرداؤنلاو للا نم انف اهتاعو يعل نإ لقي

 ةلقر لع ةذاغ [هنويعلب اوناكو «(ةياطأز درا يال تانك عترطدلا ةبمل ف

 هل ان! المع 54 عمم 2 8 8 اصح قا ةيعلاب ل سيل كا !ًايتميلد 0 ل ِ 2

 ْ ناويحلل ةريظح . عمتملا ذنم ةقالملا دانت تاك 00 00

 م . 0 ل نأ 0 500 0 ا ا ل 7

 بمال ”ناغآلا 0 2724/6 بهذلا جورم (؟)

 0 1“ يي ْ . ص تارايدلا (؟)

 ا ( »4 !اةدعم د

 ( از تل 0 4 يعدل 0 0 ولا 0 4 بهذلا جو رم 0:0

 1 ٌ 4 د

 م يام حدا 140+ اني 0 ا 00 ص :كازايذلا * 0 (



4 

 فورعم وه ان بعللا امهب ىرجي نيصفو أرجح نيثالثب الزنم نورشعو ةعبرأ اهب
 ناكف « هيف ًارهام ناكو هب اًفوغشم دمتعملا ريزو ربدملا نب ميهاربإ ناكو . انرصع ىف

 صخش نم حبر هنأ تارايدلا بحاص ىوردو ع« ناهرلا بسكو رامقلا هبعلب بلطي

 31 ان ٍر شع موي تاذ

 ءرخآ عضوم ىف كلذ صضرعنسو « ءانغلا مهلغش اك سانلا لغشي مل ىهلم لعاو

 . همايأ تناك ىح « ليحلا قابس ىلع ةجرفلل بقحلا كلت ىف نوعمجتي اوناك ام ًاريثكو
 ير ليلا ىلع ةحباوصلاب بعللا ناك كلذكو . دايعألا مايأب هشأ

 ع2 ةبعللا كلتل ةصاخ نيدايم ءافلحلا رود ىف تناكو « ناسرفلاو ةلاّحلا اهفذاقتيو

 ىحي نب هللا ديبع نأ ىورديو 5 مهيشاوحو 0 ءارزولاو ءافلخللا اهبعلي ناكو

 عم ةحاوصلا برضيل ةعمج موي هراد ىف اًناديم لخد دمتعملا ريزو ناقاخ نبا

 هسرف نع طقسف « قيشر همالغ همدصف « لقثو « هسرف بكرف « هناملغ ضعب

 برضي براضلا نإ ٍلوقيف « اهيف قوفتلاو ةبعللا هذه ةبيتق نبا روصيو .2؟اًدتيم

 نسحي نأ هيلعو « اهمّبل ءاقلت ةّبادلا مَرحم تحت نم ةّسللخ ناحل وصلاب ةركلا .
 ؛ 0 راج تي سل

 هعمو هل تورد ةفيلخ ريغ رهتشاو « [ًجاوفأ و يصل نوجرخي ارناكو ْ

 مصتعملاك ناك 0 دضتعملا هب اًفغش ءافلحلا دشأ نم ناكر « درهفلاو روقصلاو بالكلا
 ةرشابمل هتبحم ىف ءافلخلا نم هينبو هتيب رئاس نم هب هبشأو هبرامو هرومأ ربكأ ىف ْق

 ديص نم الو ديص ىلإ الإ برح- نم ”كنفني نكي ملو « امههبشأ امو ديصلاو برحلا

 0 ةيقاب اهنم قيال ىتح اهيلع" ميخيف ءدسألا ديصل جرخي ناكو «برح ىلإ الإ

 - «باقعلاو دهفلاب ديصلا هنمدني امرثكأ ناكود ديصلاب هلثم اًفوغشم ىنتكملا هنبا ناكو

 هب فغذلا ةدشل هيف اهنهتعو هسفنب كلذ رشابيو « حراوماو ىراوضلا اعيبس امهو

 )١( ص تارايالا باتك 20.1١ )( ؟م/م ةرهازلا موجتلا .
 )؟١( هص(دادغبعبط ) جاشكل دراطملاودياصملا ( ؛ ) . 158 ص ءارزولا باتك .
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 - «  هروص عيمجي هيف ه ملظنلا نم نوركي ءارعشلاو ساون ىلأ ذنمو . 2« هيلإ حايتدالاو

 عئاور ضرعي اك «؛ .دراطملاو دياصملا هباتك قف الصفم اضرع هتالآ مجاشك ضرعيو

 .مهيهالم فيرط نمو . تايدردطلا اهنومسي اوناك راعشأو زيجارأ نم هيف ليق ام
 . "2 ةليفلاو ةدرقلا نيب ةشراهملا

 دادغي تاقرط ىف ند ررشتنم | اوناك صاصتق دنع ةبسبحما اهتيلست دجت ةماعلا تناكو

 ىح ةطرفم ةريك اورثك مهنأ ودبيو « اهيئارغو رابخألا رداون اهيلع نوصقي اوناكو ظ
 ظ  دجسملا ىف الو قيرطلا ىلع دعقي الأ دادغب ىف ءادنلاب 1/8 ةنس ىف رمأي دمتعملا ىونل ]

 0 .انفورعم لظلا لا بعللا ناكو .2""رجاز الو موجن بحاص الو - "صاق مادبا

 ١ نم ريثك كانه ناكو . 0 ةلاحضإلاو ةيرخسلاو لزملا ىلع دمتعي ناكر غ ذثنيح

 . ' ةياكحب هلزه طلخمي . مهنم ريثك ناكو « لزملا قرط ىف نوتنفتي ن نيبذلا' نيكحسضملا

 وأ مورلاو دونملاو سرفلاو جرفزلاو نييناسارحلاو بارعألا نيدادعب نيلزانلا تاجحلا ٠
 نوكاحب دقو « اعيمج  هيكحي نم تام ىكاحلا عمجي امنأكو ٠ نايمعلا نوكاحي
 رضعأ دكا نيئاكحلا ءالؤه رهشأ نمو .27 روما ةصاخو باودلا ضعب

 رداونو ًارابخأ سانلا ىلع صقيو قب رطلا ىلع ملكتي ناكت ناكو « ىلزاغملا نبا دضتعملا
 عدي ال ناكو ؛ « كححضي نأ الإ هاري نم  عيطتسي ال قذحلا ةياهن ىف ناكر 5 1 نا حاشو

 الا ىدتس وأ ( ىجنز وأ ىطبن وأ 7-5 وأ ى دج وأ ىكم وأ ىبارعألا هتياكح ٠
 .« هرضحأف دضتعملا هب عمتو « ىلكتلا كحضت رداونب كلذ طلخي ناكو 2 اهاكح 1

 « كحضلا ىلإ هراقوو هروط نع هجرخأ ىتح « كلساعم وهو رداون هل را لاز اف ظ

 . "هيلع هتبلغو كلحضلا ةريك نم ىلتساو « همدقب ضرألا صحفو هديب برضف

 )١( ص تارايدلا (4 ) 0000.17 نص دراطملاو دياصملا ١87 اهدعب امو .

 نييبتلاو نايبلا (ه ) ] مرآ تاريخا (؟) ١/59 .
 ) ىربط (؟ ١٠١/ » 8بهذلا جورم () . م١٠/ *ةرهازلا موجنلاوه ؛ ١5/4 .



 ءانغلاو ىراوجلاو ق 5

 ف نق تاع فو ذل حركأل ف روصقلا ىف : ناخب لك ف ًارشتنم قيقرلا ناك

 ىشبحلاو * منزلا قيرفإلا 0 : ئدتتلا ةنف ةطرغقم ةزثك ًارنثك ناكوأ + ةعارزلا

 - زي رملاو : ىنفرألاو :قانسازدن او ىلا :ةنمو“ .ىلقصلاو :ىكرللا :هنمو ىلادوسلاو
 خوي نم: لع قرلا رصق .مالسإلا نأ عمو .:ساتجالا لك هيف هي .تناك :امنأكو

 ا . ١ ميدقلا . .ملاعلاب. وعش نيك اجي ب . نوملسملا ' ضم قفا, .ارفاك. ًاريسأ: ٍميرجلا ف

 نأ اوعيطتسي.مل مهنأكو 9 .ةيبنجألا دالبلا نم . .هيسلمجو' هيف, .ةراجتتلل سم

 ُُط اهيف ميكراش دقل لب .« ًارظتنم ناك امك .ةيولغملا مألا دنع ةداعلا هذه اولطبي

 ام ا ىح « مظع نأش ٍتاذ
00 

 تحبصأ نأ مالسإلا راي ف قيقرلا ةراجت ثيلت ها

 ْ ..يقفلا مي | ينسي عفظوم اهنقام لع موقي ةصاخ قوس ةفيك ةليدم لك ل

 3 0 0 .ثلاثلا ةنرقلا ف ءارماس قوس نآى وقم را

 وتم ْ أ 2 وعنا
 ظ و د هما 13 لمي "اد اي تام ثم قرط >2

 !طعتكم طبر اذخناا و قنا عقتلم هلي اعلم تارداانو اكل 1١ نلقي
 هادف بج ذل يش لامي عقلا ريرحت ىلع لم مالبإلا نأ فورعتي ٠
 نجح دبعلل حب ,«نيميلا يف ثنحللا لثم .اهفخأو طا لتقل لثم تايانحلا مع

 ادكلع 0 هر
 هأفو اذإ ىبحأ : لمعلا ن 0 هرخخ دلي لاملا نم : نم عنج ع ةساض تاك ٍ كلمتلا

 ذا 0 ه1 كس مكرم ع مدام ©

 بنل عا ىلإ اولصب نأ نيرو مالطا م راثك حاطتشاو هتيرح هب [ كر

 ناو الرتلا داو م . مظع' هاجم نوغتما لل 0 ”ءاقرألا 5 الوم 'تاكود !ةلودلاد ىف

 حاونزلا“ ةضااختو' "ةئيللا ةلهاعم ”لتماعي:ناكآ مهتم ًاريثك ا ءاروهشج نأ" ريغ( " امصعلا

 رصعل نوروشي مهلعج امث « ةرصبلا ىف ةعارزلاو ثرحلا لامعأب بوموقي اوناك نيذلا .

 فلاح ةئسلا ةلئاعلا هه نأ ىف تبز الو. ةمراغ ةروث تاني ره اك ب دمتعملا

 برحلاب ال ءارشلاب سانلا قاقرتسا ثيح نم ال « ةحيرص ةفلاخم مالسإلا حور

 0 اعد'.داقفأ“ «٠ .ملظلاو فسسعلاو فنعلاب ريمي نع 0 اضيأ نب“ طقف
 هس ْ

 ١ 3 1 0 8 3 3 : ب 5 9 5 3 530 . 0 َ 3 : 2 - 5 د 1 و 3 5 0 لم ا ةيفارغج ) ( ١
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 اناقلي ام وحن ىلع ةميركلا ةلماعملاو مهب ربلاو ءاقرألل ناسحإإلا ىلإ اعيمج- ثيدحلاو
 تكلم امو . . . ىئاتيلاو ىبرقلا ىذبو اًنناسحإ نيدلاولابو ) :ءاسنلا ةروس ةيآ

 رش » : ىوبنلا ثيدحلا ىفو « (ًاروخف الاتم ناك نم بحي ال هللا نإ مكناعأ

 :اضرأ هنفو 4 ( هديع برضو «( هءاطع ) هالفر عنمو هدحو لكأ نم سانلا

 امم همعطيلف هدي تحته هودخأ ناك نُث « مكيديأ تحت هللا مهلعج ؛ مكناوخإ ديبعلا 0

 : ( مونيعأف مهومتفلك نإف : 2 ام هوفلكت لو يلب ام ةنسللو # لكان

 اي قح هل سيلو « هداو مأ حبصت اهديس اهدلوتسي نأ درج ةيراخلا تناكو
 نم ةريثك عضاوم قو . ةرح حبست ١ اهديس توم درجعو « هيبأ لثم رح اهنباو

 ىصوي ام ًاريثك ناك كلذلو « ديبعلا ريرحت ىلإ ةيوق ةوعدلا دجن ثيدحلاو نآرقلا

 قاعب هتوم لعب ىصوأ مصتعملا نأ يررتو ( مهنوم دعب مهقتعب مهوكلم نم لوسرلا

 : ةءآلا ن نم ءاربكلاو ءارزولا عنصي ناك هلثمو « هكيلامم نم فالآ ةينام

 ندملا ىف هينوموقي ام مهأ ناكو «ةطرفم رد رت ةاقرألا ناك نان لج

 مورلا وأ ةبااقصلا وأ نادوسلا نم ةداع اوناك مدخلا نإ ىدوعسملا لوقيو « ةمدخلا

 ءاصخلا مارح -مالسإلا نأ عمو نايصتلا نم اوناك مهروهمج نأ ودير"! نيضلا وا

 اوناكو . اعساو ًاراشتنا ىالسإلا ماعلا فق نيرشتنم نايصخلا داجن َّ دانا اع رعت

 6 . ايسآ طمساوأو ةطنزيب ى : ةيمالسإلا ةاودلا دودح جراخ نوصتخي

 ًاريثك مر دادرعيو + دادغب ريغو دادغبب قيقرلا قاوسأ ىف نوعابيو نواحي
 نيراودلا نفع ندبلت نأ لع افعاب مهراشتنا تناكو » . ىرجهلا ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم

 مأ ةديبز نإف ةروهشم ةثداح كلذب طبسترتو ٠ مهسبالم تايمالغلاب نّديمسملا
 :هوجرلا نامطا هتادودتلا ضرارتلا تذختا تايضاللا نين كت هتار نيك. نيالا

 عاضوأ ليمجت نم روص ) ةيفقألاو غادصألاو ررطلا نط تلعجو « نهسوعر كيمو
 قطا:ماو قطارقلاو ةيبقألا ”نمهتسبلأو ( تنايتفلاب اهبشت سأرلا ىلع رعشلا

 «نيمألا اهنبا ىلإ نهب تثعبو « نهفادرأ تزربو نهدودق تسامث ( نايتفلا سبالم )

 هدف 7'2(سانلل نهزربأو نهيلإ هبلق نيذتجاو . نهنسحتساف « هيدي نيب نفلتخاف
 فوتملا رهاملا ةفيلحلا رصع 5 هدعب نم كلذ لظو ع دادغب لمأ رم 0-1

 ) )1١بهذلا جورم ١58/86 . بهذلا جورم (؟) 71/4 .
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 قطارقلا نسبلي ىراوج هرصق ىف ىأر هنأ نييرابخإلا ضعب ىوري ذإ "77 ةنس

 . "١" ةضفلاو بهذلا قطانمو ررطلاو ةيبقألاو

 زكذن نأ ىكيو « تايمالغلا ءالؤه روهظل تأّنيه ىلا ىه نايصحلا ةرثكو

 ذنمو .'' ىصخ مالغ فلأ رشع دحأ ردتقملا رصق ىف ناك هنأ نم نوخرؤملا هلاق ام

 «  مهنم رومألا ديلاقم مهيلإ تراص نمل امارتحا - سانلا ذخأ ثلاثلا نرقلا طساوأ

 نوعيطتسي اونوكي مو .2ذاتسألاو مداحلا ىصخلا نومسي كربلا نم ةصاخو

 ريكت ةماعلا تناكف دوسلا امأ « مهشطب و كرلا نم اًفوخ ضيبلا نايصخلل ضرعتلا

 ىوكشلاب اورأج دوسلا مدخلا نأ ىدوعسملا ىوريو . 27 قيقع اي : مهب حايصلا نم

 ريغصلا نم قرطلا رئاسو بوردلاو عراوشلاو ةقزألا ىف مهقحلي امل دضتعملا ىلإ

 قيقد حرطاو ءام بص قيقع ايد : مهب نوحيصي اعيمج اوناك ذإ ماوعلا نم ريبكلاو

 قرطلا ىف نويلزملا نوكحضملا ناكو .2*(قاسلا ليوط اي ( بارغلا توص ) قاغ اي

 . 9 مهتاوصأو نيفلتخملا مدخلا نوكاحي ام ًاريثك

 ذإ « لاجرأا ءاقرأو نايصخلا نم رك أروصقلاو رودلا ىف ىراوخلا وءامإلا تناكو

 اوناك لاجرلا نم ريثكو « ءامإلاو ىراودا نم ءاش ام كلمتي نأ ملسملل مالسإلا حابأ

 نهنيب نكي مو « ةفلتخم لاكشأو سانجأ نم نك نهنأل « رئازح ا ىلع نهنولضفي

 نهرمأ نم نوذرعب ال مهو نهب نورت ىثاللا رئارح لا لثم باجحلا لئاوح لاجيلا نيبو

 اوناكف « نيساخنلا رود ىف مهل ةضرعم تناك اهنإف ةيراخلا فالخب « اًئئيش

 باجل ناكدقف رئارحلا فالخب « مهسفنأ ف اهعقومو مهتئيشم بسحب اهنوزاتخي

 « مل نهنوفصي تال الد ذاختال نوردطْضسي اوناكو « نهيلع فزعتلا نيبو مهنيب لوحي

 ريك اعاد عيبلل تاضورعملا ىراودا نيب ناكو . ةقيقحلا عم فصولا قباطتي املقو

 نكف « تايمورلاو تايكرتلا» تاينمرألاو تايناسارحلاو تايسرافلا تانتافلا نم

 مهافك دقف « مهتاجوز نوددعي اوزوكي مل كلذ لجأ نمو . لاجرلا بولقب نرثأتسي
 . ابابكإ هيلع اوبكأو « ددعتلا اذه ءامإلاو ىراوحلا ذاختا

 )١( ىربط (:4) .3171ا/4 بهذلا جورم ٠١/لاه.
 ١1/4لا١ . ]

 بهذلا جو رم 600 . 57 4/» ةرهازلا موجنلا (؟)

 )( بهذلا جورم 8/4/١ « 18٠. )( بهذلا جورم 46/١١ «2 ١54.
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 ىبح « ةطرفم ةرثك ىراوخلا نم اوريكأ مهنإف ءافلخلا كلذ ى مهمامإ ناكو
 غلابم ةياور ىهو 2( ةيراج فالآ ةعبرأ نهنم لكوتملا ىدل ناك هنأ ىوريل
 ال هنإ لاقيو « هيراوج ةرثك نم سانلا ىدل تبث ام ىلع لدت اهنأ ريغ « اهيف
 . ةفيصوو فيصو اتثام اهيف ةيده رهاط نب هللا ديبع هاءاهأ ةفالخلا هيلإ تضفأ

 « اهب نرتقاو عقوم ,ظعأ هدنع تعقوف ةينغم ةرعاش تناكو ."'' ةبوبحم ةيدهلا ىف ناكو
 ةفالخلا رصق ىلإ عفادتت لويسلا هذه تلظو . ريظنلا عطقنم ءافو هوم دعب هل تفوو
 نيح ىنتكملا ىدهأ بلغألا نب هللا ةدايز نأ ىوريو « رطق لك نم رصعلا لاوط

 نلخدتي "نيكو « مورلاو كرتلا ىراوج ةصاخو « ىراوحلا نم "نك رصعلا ىف ءافلخلا
 نيبرقملاو اهءابرقأ ايلعلا بصانملا ىف ميقت نأ لواحت ةيراج لكف « مكحلا ٍنوئش

 مكحلا دسف ىبح « رصعلا نم ةرخأب ردتقملا مأ منصت تناك ام وحن ىلع « اهنم

 ذوفنلا ىف اًبيرغ ىمسملا ىبورلا اهيخأل تحسفو « هحالصإ نكمي ال ًاداسف هدهعل
 نم ىبوم مأ اهتنامرهقل تحاتأ امب ةيناث ةلب دازو « ةلب نيطلا دازف « ناطلسلاو
 2ى انب رم امك  لمث ةيناثاا اهتنامرهقل تحاتأو « اهيخأل مشاه ىبب ةباقن اهدانسإ
 . ملاظملا ىف رظنال ةعمج موي لك ةفاصرلا ىف دعقت نأ -عضوملا اذه ريغ

 نوحوريو نودغي سانلا ناكو « رثكأو رانيد فلأب عابت ةليمحلا ةيراخلا تناكو
 ىراوحلا نم تاديدحلا تادفاولا ىلع نوجرفتي نيساخنلا رودو قيقرلا قوس ىلإ
 سوعر تناك دقل ىتح «٠ تاريثك نونم نوعمجي نوساخنلا ناكو « تانتافلا
 ثراحلا نب دمحأ ىمسي مهنم ساخن نع زتعملا نبا لوقيو « فولألا غلبت مهلومأ
 ركذيو ««©رانيد فلأ ةئام غلبي ام قيقرلا نم هدنع اًنايحأ عمتجي ناك هنإ
 « بدأو فرظ نط راوج هل ناك هنأ ريمع ابأ ىمسي ساخن نع ىناهبصألا جرفلا و بأ
 . لزنم نايشغ رثكيو ةدابع اهل لاقي نهنم ةيراج فلأي رعاشلا باوبلا نبا ناكو
 ىلإ هسفن هتعزان مث اهترايز نع عطقناف « ديدش قيض هباصأف اهلجأ نم ريمع ىلأ

 )١( بهذلا جورم 4/ 06 . 4١بهذلا جورم 4/٠١١ .

 راد عبط ) زيعملا نبال ءارعشلا تاقبط ( :) ءاسنو ١85/١94 ( ىماس ) ىفاغأ (؟)
 . 47١ ص ( فواعملا , ه١ ص ىعاسلا نبال ءافلحلا
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 ىلع هلويتاعب هقافرو ةيراخلا لحوو م ةدابع نقأف َ اهنع ريصلا هيلع بفمصعصو اهئامل

 : لوقي أشنأ نأ ثبلي مو 4 هتحاص نعو مهنع هرخأت

 ١ ع # ع 6

 هدايعلا قيرط نم هانيتال  اليلق ريمع وبأ ىكشت ول
 هيا. ًَ

 هدابع  ىبلقمه ق انرظنو امح ةدايعلا نه اننيضقف

 ريغ تئش ىم ةدابع ىبلقم ىف رظنا «٠ ىخأ اي كلو ىلام : ريمعوبأ لاقف

 باويلان يأ عانتما ن م حضاوو. 01 ' ىندوعتل ضرملا ل متنا ةيفاع انأ ىنعدو « عونم

 ىلإ نوفلتخي اوناك نيح- مهريغو ءارعشلا نأ ةقيض هب تملأ نيح ريمع ىبأ ةرايز نع
 ناك ام « مهيراوجو نيساخنلل ايادملا نم ًاريثك مهعم نوم. اوناك نيساخنلا رود

 نع ركذي ذإ نايقلا نع هتلاسر ىف ظحاحلا ريشي كلذ ىلإو « ةريثك الاومأ مهفلكي
 ريف هد هر

 ءامظعلاو ءافلحلا اهب دصسقب انك ةبغر 1 هنودصمي سانلا نأ هلئاضف نم نأو ساخنلا

 ةيلإ يادتهيو..ع ةلضلا لع لمحت الو لضونو ؛ ةنايز 1 تلكم لو رازبف

 ةينابلا تعللا قف ةيوالل فانتا لفتاملا روصيو .(')( ةيدهلا هنم ىضفلقت دلو

 ثكم لوط ىلإ قوشلا راهظإو مسبتلاو ظحللاب اهكارشأ بصنت لازت ال ذإ « لاجنلا

 ْق ف هنأ كسا ادإف « هتدوع ةعرسل ةبابصلاو هقارفل نزحلاو اهيلإ فلتخي نم

 اهنأو اهراهنو اهليلو اهريمضو اهركف ىف اهوجسش هنأو هب تقعت اهنأ هتمهوأ كرسشلا

 مث « هسفنل امنإو هايادهو هلام هيغتبت ال اهنأو هاوه ىلع ًادحأ رثؤت الو هاوس ديرت ال

 ةعطقو اهرعش نم ةلصخب هتدوزو اهناحير نم تايحتو اهحافت ضوضعب هتشمج

 كلذل . اهقوف امث ةلبقلا نم هتنكمأو هتيب ىف هتراز ايرو ظحاحلا لوقي « اهبايث نم

 نيفكاع ءارعشلا ىرن نيحو « ءارعشلا بولق ”نرسعّسَسي نهارن نيح بجعن ال
 كلذ ىو « ةسيفن فرطو فحتو اياده نم اوعاطتسا ام لك نط نلذب دقو نهيلع

 زازتباو نهزازتبا»و لضفملا ىمسي ساخن ىراوج نع اًثدحتم مهحللا نب ىلع لوقي

 "7 نهنوروزي نم لاومأ نهبحاص
 هت رو 2 0 ٠ .٠ 5 . يع

 لجيملا بيهملب نهبر الو ةمشح فيضلل نهيف ام سناوا

 )١( (ىماس) فاغأ ٠٠١/48 . )*( ىلملا ممجما رشن) مهحلا نبا ناويد ١

 )١؟( ه“” ص (قشمدب ىلرعلا . 77 ص لكتف رشن ظحاحلا لئاس .
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 2 , ا را 1 ِي م ع 9 1 2 رمي

 لفغم ريغ وهو هلع لفغيو  هؤايح لق فيضلا اماذإ رسي
 : 2 3 2 ع ْ

 لكامو سوبل نم اظح لان ادإ ةريع ةهيفسل ا ىديالا مفدي الو

 لسعملا بارشلاب اًيلمع َتْمُدو ٌةَمج كاياده تماد ام تيبلا كل 0 را م 9

 . هداور ىلإ نةلتخي نلزي ام هيراوجو ًاريبك « ًاراب » دعت ساخنلا راد نأكو
 بابشلاو لاجرلا نبذحي نكف « بادآلا نونفب تافقثم نهنم تاريثك ناكو
 لثم را ملغن ب تاريشك نهنم ناك لب 6 نوتيدح ةبوؤدعو نهلامحب ءارعشلاو

 . لكوتلا 0 ةبودحم لثمو ةرعاشلا لضف

 حصتيو َ ىيسوملاو ءانغلاب ىعي ناكام نب ىبعب ب ىبابعلا عمتجما نكي و

 وحن ىلع قيصأا ن :رفلا 0 رضتل تي نم 0 بتكلا ركنا كلذ

 0 اذه ىف ةيوق ةكراش. اوكراش نأ برعلا ثبلي ملو « ميدنلا نبال تسرهفلا باتك
 اذه رئاكتيو . ةرجهلل ١7٠١ ةنس قوتملا ضورعلا بحاص دمحأ نب ليلحلا ذنم
 "وف ىف هلو ىدنكلا لثم ةفسلفتملا ةئيب ىف ةصاخو « ثلاثلا نرقلا ىف فيلأتلا
 | ني(”اطلسقلو ىسخرسلا بيطلا ىبأ''”هذيملتل كلذكو «٠ 27 ةفلتخم بتك
 . هتسرهف َْى ميدنلا ن نأ اهاصحلأ ىيسوملا قى تافلؤم ءالؤه لكلف ٠ ىكيلعبلا

 ل فلاس لك ىلع يبرأ 0 .٠ ىلع فأر املا 0 نم تل

 قوسي ام وحن لع !, ةيقيرغإلا نوناقلا 1 لع تانيسحت 5 نأ 0-35
 نينغملاو ءانغلا َْف اهمف نينغملا بتك ف قو.س ىيسوم ا 1 ةفسلفتملا بتك ميدنلا نبا

 نرقلا ىف هوفلخ نم رهشأ نمو « عسأو طاشن كلذ ف ىلصوملا قحساإإلو « تاينغملاو

 لمتشي ىناغألا ىف باتك امل ناكو ,2**ل'ذب نفلا اذه ىف فيلأتلا ىلع ثلاثلا
 درج باتك اهل جرفلا أ لوقيو ةيكمربلا رياندو 4 ثوص ل رشع ىلا ىلع

 هفلأ ىناغألا ىف باتك هاو ىصنلا ميدنلا ن نأ مهركذ نمو ع ؟"روهشم قاغألا قف

 000 فاغألا (:4) اا نم موتا ( 1
 1١/5١ (ىساس ) قاغألا (ه) . "م2١٠8 ١9 تسرهفلا )١(

 ] . 484 ص تسرهفلا (؟)
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 ْ . '''” لكوتملل مجعملا فورح ىلع

 نبو رمعل نأ جرفلا وبأ ركذيو«2" نييروْمَّتطلا ف باتك هلو ةظحج مهنمو

 دمحأل ناك هنأ ركذي امك 22” اهيف ةمهملا لوصألا نم "دعي ىناغألا ىف اًباتك ةناب

 فلأ رشع ةعبرأ ىلع ىوتحي ناك ىناغألا ىف دريل هاهس باتك ىكملا ىحي نيا

 رابخأ ىف باتك ةشيشح ىلأ مماب فورعملا ةيمأ نب ىلع نب دمحم ناكو 47 توص
 ءانغلا تال نيسحت ىلع نينغملا نم ريثك رصعلا اذه ق لمعو .27(2نييروينطلا

 « سرف ريغو اسف ىلاوملا نم تناك مهترثك نأ ةصاخو « ةيبنجألا ناحلألاب هتيذغتو

 بسن ايان عرتا دقف « رمازلا مانز لثم تالآلا ضعب عرتخا نسم مهنم نإ لب

 اننأ ةلزنملا ومس نم ذئنيح ءانغلل ناك ام ىلع لدي امو.( ىبانز ىان ليقف ءهيلإ

 لثم هتاوصأ عضو قى كراشت ةلودلا لاجر رابكو ءارمألاو ءافلخلا نم ةفئاط دجن

 ءرهاط نب هللا دبع نب هللا!!! دييعوأ٠) زتعملا نباو ( 17 دمتعملاو( "0 زتعملاو""” صتنملا

 بتك هل تناكو « دحاو توص ىف ةريثك اًناحلأ عمجي نأ عيطتسي ناك هنأب رهتشاو

 . ىناغألا للعو مغنلا ىف

 لوصألاب كسمتت ةظفاحم ةسردم : ناتسردم ذئنيحس ءانغلا ىف لباقتت تناك

 ىلإ فيضت لازت ال ةددجم ةسردمو « ىلصوملا قحسإ اهلثمبو ةثوروملا عاضوألاو

 ىكحيو « ىدهملا نب ميهاربإ اهلثميو اًناحأو اًماغنأو اًنتاوصأ ءانغلا ىف ىنفلا ثارثلا

 ى نافلتخي اناك امهنإ لوقيف « قحسإ نيبو هنيب فالحلا هوجو ضعب جرفلا وبأ

 هيمسي ناك هفيفخو الوأ اليقث قحسإ هيمس ناك اف « تاحلطصملا ضعي لوادم

 هفيفخو ايناث اليقث قحسإ هيمسي ناك امو « هفيفخو اًميناث اليقث ىدهملا نب ميهاربإ

 امأو » : جرفلا وبأ لوقيو « هفيفخو الوأ اليقث ىدهملا نب مهاربإ هيمسي ناك

 امل ىضمي ناك ىتح « امهيف امهعزانث ىف امهرامعأ اينفأ امهنإف ةمسقلاو ةئزجنلا
 1 سس سف و سس و

 )١( ص تسرهفلا 7١4,. رظناو (بتكلا راد) فاغأ (0)
 . 7١1/1٠١ فاغألا ىسيع نأ هيخأ تاوصأ ىف ظ 7١4. ص تسرهفلا (؟)

 .١٠7هر/و فاغأ (م) . 119/١٠6 (بتكلا راد) فاغأ (ع)

 . 80/8 فاغأ (3) 200. "دا رك قاغأ (4)

 .؟الال/١٠ ىاغأ 7١4 . )٠١( ص تسرهفلا (ه )

 ىديب زلل سورعلا جات 600
 . اهدعب امو ٠8 فاغأ 8/7٠" ! )١1١(
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 . 12"دحاو توص ةئزجتو ةمسق ىف امهتبتاكمو امهترظانم عطقنت ال ليوطلا نامزلا

 ميدقلا ءانغلا رييغت ركني نم ناكف ٠ ثلاثلا نرقلا ىف تاينغملاو نينغملا اعزوت دقو

 نبا بهذمب ذخأي ناحلآلا ىف رييغتلاو ديدجتلا ىأر "نمو «قحسإ بهذمب ذخأي
 قحساإل بصعتي ناك نمف ءكاذوأ اذهل اويصعت نم مهأ نيعن نأ عيطةسنو ' ىدهملا

 قا" ةمجرت هلو « ىكملا ىبحي نب دمحأ رصعلا اذه ىف نيروهشملا نينغملا نم
 دمحم هنبا ناكو « نيعتسملا رصع قحلو « هرثؤيو همدقي قحسإ ناكو ىناغألا باتك
 «نانسب قحسإ جهنم جهني ناك نميو . دمتعملا رصع قحلو هتلك اش ىلع ءانغلا قذحي
 كرضلا ىلع رمازلا مان و وه عمتجا اذإ ناكو « رصتنملاو لكوتملاب سانلا ”صخأ ناكر

 رمع دقو «ءالعلا ىلأ نب "0هللا دبع اًضيأ مهنمو ٠ ابجعأو انتفو انسح أ رمزلاو دوعلاب

 ديلا دتبأو « رانيد فلأب بكر اذإ هبايثو هتمباد موقت تناكو دصتعملا مايأ رخآ ىلإ

 روزرز نب مساقلا اضيأ قحسإ جهن ىلع ناك نممو . نيهبانلا نينغملا نم ناك

 كد نع مهارج ىرج نسمو عيبرلا نب لضفلا ل آو مث ”اه لآ ىراوجو هدلوو
 ع نامحد نب ريب ل اًضيأ هلاثم ىلع ناك نمي ا امك هلمحو ميدقلا ءانغلاب

 لك ناكف « ىدهملا نبال بصعتي هللا دبع هوخأ ناك نيد ىف« قحسإل ابصعتمناكو
 ,هل قحتسإ ميدقتب ريبزلا العف» : جرفلاوبأ لوقي : هركذب ديشيو هبحاص نم عفري امهنم
 رثكأ اوناك قحسإ راصنأ نأكو «2*هنم مهلوبقو مهنم هنكمبو سانلا دنع هتلالحل

 نكي مو « ديدجتلا ىلإ ليمي امم رثكأ ةظفاحملا ىلإ ليمي ماعلا قوذلا ناكذإ أ
 او ناك دّقف « ءارعشلا قو هيف اًماغ ناك لب « ءانغلاب اماح انئيش كلذ

 نب مههاربإ عزنم عزني ناك نمو . ةثوروملا ديلاقتلاب نوكسمتس اعيمج نوتخملاو
 لكوتملا ناكو « همأ ىلإ بوسنملا « هناب نب ورمع ءانغلاب ديدجتلا ىف هتابغرو ىدهملا
 قى ىدهملا نب  ميهاربإ بهذم بهذي ناكو » ةريثك زئاوج هنم لانو « هب اًمسينأ

 رصنيو كاذب ههجاويو ًاديدش اًبصعت هيلع بصعتيو قحسإ فلاخيو هسينجتو ءانغلا
 « ناملخلا نم ةرشع ءانغلا لع هنإ جرفلا وبأ لوقيو 2207« هيلع ىدهملا نب ميهاربا
 , ردخسب نب ثراحلا نب دمحم هبهذم ىف هكراشي ناكو 7078 ةنس ىبح هرم لاطو

 ٠١/."“ (بتكلا راد) فاغأ (:4) . اهدمب امم 1/٠١ فاغأ )١(
 144/٠١. (ىماس ) فاغأ (0) . مرررمطحج فاغأ (؟)
 .؟١15/1 (بتكلا راد) فاغأ (5) . ١١4/6٠ ىساس فاغأ (؟)
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 نب ميهاربإ نع ءانغلا ذأ » : جرفلا وبأ لوقيو « قحسإ ىلع نيبصعتملا نم ناكو

 ل ىلإ د بأ هلقتف ةفرعملا ىلع نم ناكو « (ىتسا هرحب نمو ىدهملا

 جرتخو « يكس مهاومأ هلع نورك كافل ا: ناو ينال! يودزيا لح هيلع هيائاؤو

 . ءانغلا ىف نعرب ىلاللا ىراوحللا نم تاريثك

 عبتي 105 لصومل قحسإ عبتي 517 : نيبزح نونغملا ناك ام وحن ىلعو

 قحسإ بهذع نونم ذخأي ناك , نمو « تاينغملا تناك كلذك ىدهملا نب ميهاربإ

 20 ال ةيفاض ةمجرت جرفلاوبأ سرر ءةعذبو ةرامزلا ةفحت لاثمأ نم اهيراوجو بيرسع

 برضلا ةدوجو توصلا نسحو فارظلاو لامحلا ىف ةياهن ا اهردص ىف ركذ

 اهالوم نم نيمآلا اهارتشا « راعشألا ةياورو ناحلألاو مغنلاب ةفرعملاو ةعنصلا ناقتإو

 اهارتشاو « تايمالغلا هيراوج ىف اهمظنو اماع رشع ةعبس اهرمع ناكو ىبكارملا
 ئهف اهقتعأو فلأ ةئامع مصتعملا اهارئشا ما مهرد فلآ نيك ةدلق نومأملا

 ع دمتعملا دهعل ”7ا/ا/ ةئس ةيلاع نس نع تتامو اهتايح لاوط ىنغت تلظو « هتالوم

 اهفحصو اهرتافد اهنم ذخأف هتعنص ىذلا اهءانغ عمجي نأ مجنملا حب نب ىلعرمأ دقو
 « عراب توص فلأ ناكف هلك كلذ بتكو « اهتاوصأ اهيف تلجس تناك ىلا

 ىبحت تشاعو « ىلصوملا ةقيرط ىلع هناقتإو ءانغلاب('' ةعدب اهتيراج ترهتشاو
 نأ مجنملا ىبحي نب ىلع ىلإ بلطف اهءارش دادغب نايعأ ضعب لواحو . 07 ةنس
 تضفرو « اًمفلأ نيرشع هل لعجو « رانيد فلأ ةئامب اهئارش قف بيرع ضوافي
 . تاراقعو اعابضو ًارهوجو ا اهنإ لاقيو « بيرع اهتقتعأف ةعدب

 ناكو « هتيراج 2؟؟ةيراش نهسأر ىلعف ىدهملا نب ميهاربإل نيصعتي نك ىناللا امأ
 مصتعملا هيلع ضرع اهتيص عاذو اهجارخا ذإ ىبحن « مهرد فال 5 ةينامب اهارتشا دق
 كلذ دعب مصتعملا اهارتشاو « اهب فدل اهم نأ .نآف < نانو هلا نيس اهزف

 تلاطو « اهئانغل سنأي زتعملا ناكو . رانيد ةثاوسمخو فالآ ةدمخب هتكرت نم
 + سير ىورمو اهاونس ةراغشأ هل د نأ قار ناك +: دلمشتملا ثول دب ايتارح
 ىثاللا اهيراوج نمو . ةقينألا بايثلا نم بوث فلأب اًنتوص هتنغ دقو ةرم تاذ اهلرمأو

 ١6. ص قادمطابو ٠ دورس يئاضر نعأ ( 11:

 امم 8/١5 (بتكلا راد) فاغأ (4) . اهدعب امو ١70/1١8 فاغأ (؟)

 . اهدعب . ىربطلاو 8م بيرعو ١؟ه/14 فاغأ (؟)
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 د هد رمقو برطمو كاجرهم : ىدهملا ن أ ةثب رطو اهتقي رط لع ءاتغلابن

 رانيد فالل 1 ةرشعب كيتعملا 0 كفو

 "7 يلقو 2"”ةبوبحم هتيراجو لكوتملا ةجوز' '”ةديرف ءانغلا نسحب "نك نمو
 بسن دقو ٠ رهاط نب هللا دبع نب هللاديبع ةيراج (*7 ىجاشو ةيحلاصلا

 ءانغلاب ترهتشا ةريبك ةعامج كانه تناكو . تاوصألاو ءانغلا نم هعنص ام لك اهيأإ
 : دمتعملا رصع ىلإ شاع ىذلا ىروبتطلا 1”ةشيشح. وبأ اهتمدقم ق روبنطلا ل

 موي هانغ هنإ لاقيو « هب اًنسينأ زتعملا ناكو :؛ ىروبنطلا راصقلا نبأ ''ناولسو
 هلو ىكمريلا ةظحجو ٠ هنئازحل برض امم نيتئامو ةّيكم رانيد ةئام هاطعأف انتوص
 ءانغ حصأ نييروبنطلا ىف نكي مو ىناديملا“"رمعو « ءابدألا مجعم ق ةليوط ةمجرت

 رونطلا ىلع برضلا ن :قَتت تناكو « ةيروبنطلا (4) ةليبعو © هنم افرصت ريكأو

 ةداع ءاننلا فرأذل ١ تناكو +. ةقرحب لكش ءانغلا ذخأي ناك ام ًاريثكو . ًاديعب اناقتإ

 (؟روبنطلا نوناقلا ناكم عضوي دقو ٠ رامزملاو نوناقلاو كنحلاو دوعلا ىه اعبرأ
 )١( لصف ىدوعسملل بهذلا جورم 8 ء صقرلاب ءانغلا نريقي ناك ام ضد ًاريثكو

 ءراعشأ نم رجانحلا هب عفترت تناك امو ىيسوملاو ءانغلاب هتلص 0 فهي رط
 ء جزهلاو لمرلا فيفحلا لثم نم رعشلا ناز وأ ءامسأب هنونفو صقرلا عاونأ ىمست هيفو
 نونفلا نيب ةقيثولا ةلصلا ىلع ةلالدلا ىوقأ لدي امم « ءانغلا نوديقي اوناك لثملابو
 ظ . رعشلاو صقرااو ىيسوملاو ءانغلا : ةعبرألا

 فرظلا عويش ىف ريبك رثأ ءانغلاو قيسوملاب عبشملا وحلا اذه ىف ىراوجلل ناكر
 ىلا رعاشملاو فطاوعلا نم ريثك لثمت ىلإ خووشلاو بابشلا 0 ذإ « فنطللاو ةقرلاو
 ىذلا رحاسلا نهثيدع مههبابلأ او اولخ دقو ءادوو افطعو | ردو ال مهبوأق مت

 نم هيق عيشي انو شل ثيادحم 0 ام رح ةرأتو امير ةرأث بوأآقلا 2 بصي

 ا ف توق 51 فاغأ )١1(

 )١( (ىساس ) فاغأ ١9/ ١. )١( بتكلا راد ) فاغأ ( ١4/١١7 .

 )١( (ىساس) فاغأ () . "407/1 (بتكلا راد) فاغأ 55/9٠١ .
 ) )4ىاغأ (م) ةرضاحما راوشنو 45/8 (ىماس) فاغأ ١9/؛١ا.

 ١/ < ص تارايدلا»و ١١١ فرطتسملا ىلع ىخونتلا (9) . اهدعب امو ١44/6 .

 . ١ا/4 بهذلا جورم )1٠١(  هال/م ىدادغبلا بيطخلا دادغب خيرات ( )
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 ىدام بح. نم هيلإ لوحتي دق امو سأيلا مالظو لمألا رونو دجاوملاو فاطاوعلا

 "ل ريثك ىن ىوطالفأ بحو « بلطلاو لمألاو عرضتلا كابش : كابشلا ريثك

 نيطرفملا فيطللاو ةقرلا ىلاعمي ظتكي رعشلا لعج امم « ةءاربلاو سأيلاو رهتطلا بجح

 ماعطلا لوانتو رظنلاو ىزلا ىف ةصاخ ديلاقت ءافرظلل حبصيل ىحح فرظلاب ظبكي 1

 ةقر ىلع لدي 6 ىشوملا » هياتك ق 37 الصف ءاشولا امل درفأ كقو « تارخلاو

 ىراوحلا اهعاشأ ىلا فرظلا نونف ىف لخدن نأ عيطتسنو . ةلالد عسوأ "سحلا

 « تاحيرو رهز لكب نهنم تاريثك فغشو اهب نهقلعتو راهزألاب نهباجعإ كئنيح

 راهزألا ةتوزملاو . نيتاسملا نم ريثك ماقيو ةريثك قئ ؟ ألح روصقلاب قحلتل ىح

 تاوبأ نم اسهف انياب ةعيبطلا فصو حبصيل ىح « راعشألا نم ريثكب ءارعشلا

 ىق ىولسلا ىناعم راهزألا ىف ءارعشلا سحأ دقف « سسحف كلذ سيأو « رعشلا

 . نأك « ىصحت ال ناعم نم كلذ رنغ ىلإ « هعاطقناو هلاصتاو هوندو لضرلاو هلا

 هرارمحال لجحلا درولا ىعم َْف رعاش سحب
 ع :رسمأ ىلصولا عاطقنا رخآ سحنو

ةدوع جسفنبلا ف صخش سمي وأ « هلوبذ
 راهزألاب دوداهتي اوناكو هةةوعيسا لصولا 

 , اضعب مهضعب اهب ىيي ناك اك « ىناعملا كيت لاثمأ ىلع اهب نيلاد نيحاي رلاو

 ءاهمذب اهذحأ رثأ ةحافتلا ىلع كريت ةيراحلا تناكو و © حافتلاب مهدنع ةيحتلا تركو

 اهيلع بتكت دقو « بيطلا 0 نم امهريغب وأ ةيلاغلاب وأ كاسملاب اهققشت دقو

 297 زدعملا نبا لوقيو « ةعوللا ىلع امهب لدت نيتيب وأ انتي

 حافت 575 ناحير تاحت' ”اينافش كاوه ىف لصو راثآو

 تاباصعلاو سنالقلاو م آلاو بايثلا ىلع ةقيقرلا بحلا تايبأ نيتكي ن

 تناك بيرع نأ ىوُريو 20 ةرسألاو دئاسولاو طسبلاو ليدانملاو بئاوذلاو 0

 : هحاشو ىف بتكك « بهذلاب اًحشوم اصيمق سبلت

 1 2 #2 ٍٍج .
1 

 ىصقي ىذلاب هل ىلق ىلع ىضقأو انسحعمو اكيسسنف هاوهاآل ىلإو

 ىذمت ال كطخس مايأ ىتم ىتو ىلانيال اضّرلا حور ىتمىَّحف

 )١( ص ناويدلا ١894 . ) (رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحلا ةعبط 470/1
:. 

 اهنق امو ديرفلا دقعلاو ءاشلل ىشوملا رظنا
00 
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 سيلو . لاجرلاو بابشلا مهعبتو ةايملبلا فحتلاب ىداهتلا ىف نسفانتي نكو
 ناكذإ « ةفاقثلا عويش ىلع نلععو ءرصعلا تافاقثب نفقثتي نك دقف ٠ بسحف كلذ
 . اًعيدب اًمظن رعشلا نمظنيو ء رابخألاو راعشألا نيوري تاريثك نهنم

 ةقدنزلاو ةيبوعشلاو نوجحا

 دقو ف ةداخس نرحل ةدوم اكنلاك فقدتك لوألا ىنايغلا نضعلا اتراك ىاهأر
 سانلا لظ ذإ « ةدح قوف ةدح تداز نكت مل نإ « اهتدحب رصعلا اذه ىلإ تلقتنا
 . نورجدز» الو نووعرب ال اهيلع نينمدم « اهسوئك ءاستحاو رمدلا برش ىف نونعم.ب
 ءىح َ اهم رحت لع ءاهمفلا عمجأ كلذلو ) اهمرح ميركلا نآرقلا نأ فو رعمو

 ذيبنلا امأ . ريثكالو ليلق هنم "لحم ال هصنب امرحم ناك امو : نارقلا صنب كلذ
 مهادأ فانحألا قارعلا ءاهقف ضعب داهتجا نأ ريغ « سايقلاب اًضيأ مرحم هركسف
 بيبزلاكو رسبلاو نيتلا» لسعلاو رمتلا فيبنك ةركسملا ريغ ةذبنألا ضعب ليلحت ىلإ
 هللحت ام أوزواجتو ءءافلحلا اهب رشو ةذينألا هذه سانلا برشف . خبط ىندأ خوبطملا

 : ىبورلا نيا لوقي كلذ ىفو ءاهريغو ةذبنألا نم مرحملا ركسملا ىلإ فانحألا
 ركسلاو ةمادملا : نامار> لاقو هيرشو ذيبنلا قارعلا حابأ رع 2 ها ى أ ] ] ريرو 2 5 2 3

 لميلر نيو نفاانلا لصق“ .دحاو نانارنغلا : ىزاجحلا لاقو
 رزولا رزاولا قرافال اهبرشأ»و امهيفرط امهيلوق نم دذخاس 7. - تا 5 . . : ْ 1 م
 ثدحتسا دقو « ةفينح ايأ قارعلابو ىعفاشلا ىزاجحلاب ديري ىورلا نباو

 «رمدلا اًمفيأ لحأ لب بسحف ةركسملا ةذبنألا هيف لحي مل اًثلاث ابهذم هسفنل
 )2 نيانلا نم ريثك نيب لب بسحف ءارعشلا نم هبارضأ نيب هيل بهذملا ا|ده ماسو

 ىف اوطروت امنإ مهنأ نظن نأو « ءافلخلا ىلإ سايقلاب طاتحن نأ بجي ناك نإو

 فينصتو رايتخا ) ىورلا نبا ناويد )١(
 . 78 ص (ى اليك لماك



4# 

١| 

 لكوتملا ناكو . ةركسملا اهعاونأ اوبرش لب « ةللحملا اهعاونأ دنع اوفَقب ملف ةذينألا

 اني « بارشلاو ةمدانملل ةريثك سلاجم هروصق ىف دقعي

 نيب هروصق ىف برشي ناكو 22" بارشلل ةريدألا روزي هنبا زتعملا ناكوأ  نيحايرلاو

 اك دمتعملا غرفو .7'2نيتاسبلا ف بري ناك انك «هيدب نيب تونغي نونغملاو هئامدن

 افوغشم ناك » : ىدوعسملا لوقيو ©« بارشلاو وهلل - عضوملا اذه ريغ ق انب رم

 ءىلم زتعملا نبا ناويدو «'*ىهالملاو وهللا عاونأ ةبحو ةرقاعملا هيلع بلاغلاو برطلاب

 امك ؟”رمحللا برش اًنمدم رهاقلا ناكو . اهحوبّصو اهقوبغو اهسوئكو اهناندو رملاب

 نهنأ ىلع تاينغملا ىراوحلا عابت نأب رمأي كلذ هلعجو عامسلاو ءانغلاب اًعاوم ناك

 مرح لئاابو « نامألا صخرأب ديري نم ىلع نهنم لصحي ىتح ءانغلا نفرعي ال

 برشي الأ هبر دهاع ىضارلا ناكو «(”هدحو اهبعي نأ ديري هنأكو سانلا للع رمدلا
 اودجو مم « برشلاب هئامدنو هئاسلحل هنذإ عم هتفالخ نم نيتنس كلذ ىلع لظو

 دق ناكو ىكتسملا ءافلحلا رخخآو « بارشلا ىلإ داعو اهنع رّئفكف هنيمب نم ةصخر هل
 "' هب رش ىلإ داعو اوت هب اعد ةفالخلا ىلو اءلف « بارشلا كرت

 فصاقم اهنأك ءافلخلا نم ريثك روصعىف ةفالخلاروصق تناك وحنلا اذه ىلعو

 باحخاصأ رابكو ءارزولاو ءارمألا روصق تناك لثملابو « ءانغلاو عامسلاو بارشلل

 2 لاح ذيبنلا قيرط نع ةاضقلا ضعب اهيف طروتو « مولا ةيلعو ةاودلا ىف بصانملا

 افوكع اهيلع فكعي ناك « ديرد نبا لاثمأ مهريغو ةغللا ءاماع نم ريثك طروت انك

 نع ىرن امم ىحتسنف هيلع لخدن انك » : نيهاش نب صفح وبأ لوقيو « ًاديدش

 . الاغيإ اهيف ءارعشلا لغوأو .697(نيعستلا زواج دقو بارشلاو ةقّبلعملا ناديعلا

 امد اهونمدأ سانلا ضعب نأ سحب ىناهبصألا جرفلا ىلأل ىناغألا باتك حفصتي

 ددع لقي الأ اورثآو « حابصلاو ليللاو ءاسملا ق سلاجما اهل نودتعي اوناكو . ًاديدش

 )١( ص تارايدلا ٠٠١ ةرهازلا موجنلا (ه ) . حوبص ق رظناو 745/8 .
 . 704/8 (ابروأ ةمبط ) ريثألا نبا (5) . 10/١٠7 (ىماس ) ىناغأ رصتتملا

 . 167/4 بهذلا جورم (07) . اهدعب امو ١54 ص تارايدلا (؟)

 . 5117/7 ةرهازلا موجنلا (8) . اهدعي امو ١55 ص تارايدلا (*)

 ١1١/64. بهذلا جورم (:4)
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 يراوتلجاو ناماغلا نم تايقاسلاو ةاقسلا اهب مهيلع رودي ناكو « ةثالث نع ءامدنلا

 انايحأ مهسوعر نونيزي اوناك انك « نيحايرلاو دورولاب بارشلا سلاجم نونيزي اوناكو

 . ردزلا ليلاكأب

 مهر ودب اواوحتو « ءارماس ىف اضيأ نيثينم اوناكو نينيقملاب ظتكي دادغب خرك ناكو

 ىراوحللا اهيفو « تاينغملا نايقلا اهيفو ©« رملا اهيفف « ةريبك تاناح هيرشي اه ىلإ

 تاناحلا هذه ىلإ لق وأ رودلا هذه ىلإ نوفلتخي ءارعشلا ناكو « تابيدألا تافيرظلا

 ىراوخلا ةلزاغمو عامسلاب نوعتمتيو اهسوثك نم نوبعيف مهوح نم سانلا مهلثمو

 . نايقلاو

 ناكو « عامسلاو رمدللا تاناحب *ىتمت دادغبو ءارماس لوح نيتاسلا تناكو

 نوذختيو ناتسب ى ةيواز ىلإ مهسفنأب نولتخي دقو « اهيأإ نوفلتخي سانلاو ءارعشلا

 ىراوخبا لامي ىلمتت مهراصبأو ضايرلا راهزأ ىلع اهيف نوب رشي «ةناح مهسفنأل اهنم

 لام فعاضملا عاتملا اذه ءارعذلا روصي ام ًاريثكو « عام.لاب عتمتت مهناذآو

 1 29 ىرتحبلا لوق لثم نم رمدللا ةوشنو ةأرملا لامجو ةعيبطلا

 ءابؤصلا ةرهزو دودخلا ُرْهَر هبوُسَي ضايرلا رهز ىلع برشا

 ءاشحألا ىف َلّصدق ىذلا َقْوَّش لا ثعبتو َمومهلا ىبسنت ةوهق نم

 : ظحاحلا لوقيو ءءاسنااو لاجرلا ءاوس بناجنألا نم تاناح اب نولمعي نم ناكو

 راذاقنادزأ وأ رايزام وأ نيذآ همسا نوكي نأو اًميمذ نوكي نأ رامحلاا ةل 1 مامت نم و

 ءامسأ صنلا ىف طلتختتو 29 قنعلا موتحم بايثلا طقرأ نوكيو امولش وأ اشم وأ

 تناكو « ابلاغ تايبنجألا نايقلا نم نكف ىراودللا امأ . ةيدوهيو ةيئارصنو ةيسراف

 ءارعشلاو بابشلاو « نينيقملا رودو خركلا تاناحو نيتاسبلا تاناح مهب عت

 وأ ةماركلا نم ءىشب نرعشي نك اماقو « ةفلتخم سانجأ نم نكو « نهيلإ نوفلتخي

 نبذجي ىلا ليحلا ىف نئفتي نك دقل لب « ماشتحالاو ظفحتلا نم اشيش نرعشتسي

 ىلإ نعفدف « ةميقتسم ريغ قرطب نالخلا نم نرثكتسي نكو « لاجيلا اهب

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم عبط ) نييبتلاو نايبلا (؟) . " 1١/ ناويدلا )١(
 . 95/١ ( رشنلاو
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 ؛ مثالا كولسلا اذه ىلع نهيرغني نطوح- نم ء ىش لكو « نوجماو رجفلا نم ريثك

 (ةفيفع نوكت نأ اهنكمي وأ ةنتفلا نم ةئيقلا ماست فيك: لاقف « ظحاتلا كلذ روصو

 ند نم ًاشنت امنإ ىهو « أشنملاب قالخألاو نسلألا ملعتتو ءاوهألا بستكت امنإو

 ءاعلخل_ا| نيبو . . . ثثيدحلا وهل نم هللا ردد نع دب ايف اهنانو دارا لاباس

 ةنايصالو نيد الو ةقث ىلإ هنم عجرم الو ؛ دج ةماك هنم عماسي "ال نمو ناملاو

 5 نري ادعاصف ( ةينغأ ) توص فال ةيرأ نهنم ةقداحل_ا ىورستو : ةءورم

 ظ 58 ادإ رعشلا نم كلذ ىف لخدي ام ددعو « تايبأ ةعبرأ ىلإ نيتيبلا نيب ايف

 بيهرت الو ةلفغ نع الإ هللا رك ذ اهيف سيل © تس فال ةرشع ضعبب هضعب

 قشعلاو ةدايقلا . + نك 3 لع اهلك كح مار هارت بحب الو باقع نم

 اهذخأت اهيلع كَ 8-5 ةساردلا نم ”كفنتال َ ةماعلا قوشلاو ةورصلاو

 راوزلا ناكو . 0 1( ةدوارم مهداشنإو سشيمجت هلك مهحرمط نيذلا نيحراطملا نم

 ذ3 ل نكو ءةسيفنلا مهاياده نيقملل كومدقعي اوماد م نودي رد م نهنم نولاني

 8 ار امو 6 نيعب كاذو نوعي اذه كزمغب لرد ف 6 نيقوشعملا مهيب نم نذختي

 كولصي اوناك نو ريثكو 6 اهيف نو ريعتي بابشلاو ءارعشلا نم ريثكو َ كامشلا نوح نم

 ىبسوملاو ءانغلا تالفح نمقسي اًممئادو « نجرحتي الو نمشتحم ال نهو « نهبولق ىلإ

 . صقرلاو

 كلذ امل أيهو « وهللاو ثبعلل رود ىلإ نجاملا وحلا اذه ىف ةريدألا تلاحتساو

 دادخب ىحاوض ىف ةرئانتم تناكو . ةقتعملا رومدللا اهداوئرل مآدقت تناك اهنأ

 « نورغاو رمخءال سلاجم ىلإ سانلاو ءارعشلا اهوحف « قارعلا ندم نم امهريغو ءارماسو

 نابهرلا نم اهتاقسو اهتوشنو اهروم>ب مهعاتم فصوو اهب ىنغتلا نم اورثكأو

 ىشباشلل « تارايدلا » باتك لثم ةلقتسم بتك كلذ 2 فد زعل نجا 2« تايهارلاو

 تاهزنتم ىدحإ ةريطملاب هيلايل ركذي هلو « هريغو زتعملا نبا راعشأب ظتكي وهو

 ظ ظ 7 ةتافارو ىموسلا ىرديو ةثاناخو خركلابو ءارمايس

 )١( لكتف رشن ظحاجلا لئاسر ثالث رظنا )١( ؛ةص تارايدلا ١ .

 ص  7١اهدعب امو .



 وزع كابن ”ويوسلا سيدو, نم .ركلاوب ةيظنلا " ناحلاب
 دوملخ  ريغب اهنكل 5 جلا نع تاجذومنأ ىدنع تك

 ندم نم امهريغو دادغبو ءارماس لهأ اهبف جرخي ةيونس مايأ كانه. تناكو
 دايعأو سيملا دايعأو مالسإلا دايعأ : : داعألا مايأ ىهو نودلاو نيصقلاو وهلل قارعلا

 ريغو احابم اوه اهيف سانا وهلي ةمذخض تالافنرك هبشت تناكو « ىراصنلا
 دايعأ امأ « نييازملا رخ ل تاحعاو نيئاكحلاو صاصقلا ىلع نوجرفتيو حابم
 فاويد فو . ىسصالا 0 رطفلا اك سها ويف وعام ىهف مالسإلا

 دبع اهمهأ نف سيفلا دايعأ امأو .«2ةفلتخم امط تاراشإ زتعملا نباو ىرتحبلا
 لوقك ًاريثك هرك ذب ءارعشلا هونيو « وا ةنسلا لوأ وهو « عيبرلا لوأ ىف زورينلا
 «9هرورس تاظحلبو هب ء.امدعملا *ىهي ىريحبلا

 داعم كيلع زورينو ادبأ يف نديعا نه لخت ال

 اياده هيف ىدهي ناك لكوتملا نأ ىوريو « هيف ىداهتلا نم نو ريكي وناكو
 تاهزنتملا ىلإ هيف نوجرخي وناكو .2'”ءارم>- دوروو ربنع نم ليثامت اهيف ةعونتم
 ١ ناجرهملا ديع سيفلا دايعأ نمو . ةفلتخم ىهالم نوهليو نوحرو نوفصقي نيتاسبلاو .
 : (؟7) ىريحيلا لوقي هيفو « ءاتشلا لوأ ف

 ' ريبكلا ناجرهمل وذ اهيلع نا خلاب رثوأ مايألا نأكو
 . دقو « هبرهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع اهيف 'ىهي ةليوط ةديصق ىورلا نبالو

 ظ اوناك قذّتسلا ديع ىمسي كيع سرفلل ناكو « 7 ةمف وهللا نونف نم ًاريثك اهيف لح
 نمو « امايأ باطحألا ال نوعم< نولظيو « لالتلاو لاخلا ىلع نارينلا هيف ثودقوي
 هب ناردإ ىبرغ ىف لبخلا ريمأ ىمايدلا جيرادرم لافتحا ديعلا ذه ىف ناكام رهشأ
 , 29 رقبلا نم ني فلأ هيف هعنص ىذلا طامسلا ىف ناك لاقيو

 )١( ىرتحبلا ناويد رظنا 9/٠١1١ .2 )5( ىناليك رشن ) ىورلا نبا ناويد (
 . 77/6 ريثألا نبأاو 90 . هال ص تارايدلا (* ) 0 ادفلا وبأو 1 هيوكسم (5) . 7٠4/9 ىرتحبلا ناويد (؟١ . م80 ص .؟غا07 « ١8١ ص زمعملا نبأ ناويدو 5
 . 8810/0 ناويدلا ( ؛4)
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  وهلل هيلإ سانلا هيف جرخي ديع ريد لكل اًبيرقت ناكف ىراصنلا داعأ اّنمأ

 نم هيف نورثكي وناكو داليملا ديع اهنم « ةماع داعأ مهل تناكو « لزهلاو نومخاو

 موي ىف عقي وهو ةنوتيزلا ديع وأ نيناعشلا ديع اهنمو « 2١7 نارينلاو عومشلا داقيإ

 هيف كودلقتي ىراصنلا ناكو ءةنس لك نم حصفلا ديع قيسي ىذلا دحألا

 ناكو . نوتيزلا»و صوخلا مهيديأب نولمحيو ةشوقنملا ليدانملب نوحشوتيو نابلصلا

 مهدايعأ نمو . ًاريبك الافتحا ديعلا اذهب لفتح لصوملا ىف ىلعألا ريدلا

 هب لفتحي ناكو «مايأ ةثالثب بلصلا دعب هيف ماق مدع نأ ”مهدتعو ىصنلا دع
 ١ لمتحي 0 د ل ل لا تي

 فىصملا هدذصق هل وهللاو برطلا لها نم لحسأ ومن "الو ٠ دادغب قرش وأامس ردد

 : 2" ىمشاهلا كللملا ديع نب دمع لوقتي هيفو « نوجلاو
 0 ع 0 رمل لا . 7-00 1 - و

 هنازحا تبيغو رورسلا هيف ىل مت ولامم ىف موي برو
 00 ٠ ل و هه .

 ْ هناريث اندودخعب تدقوتو هتاوشن انلوقعب ثسع التف

 و وع 0 2# ّ 1 وع 71

 هناطح انلوح صقرت ريدلاو ةنيفقس طاسبلا انل تسبسح ىح

 ىلامث ىف ةيرق ىهو « لبر اطلق ىف ىفومشأ ةسيدقلل ديع ربوتكأ ىف ماقي ناكر
 اذه ىلإ ءارماسو دادغب نم نوبهذي سانلا ناكو «نيرامخلل ةناحي هشأ تناك دادغب

 كانه هنورهلل ذي ايف نيسفانتم « ًارحب ةلجد ىف نفسلاو اًضرأ باودلا قيرط نع ديعلا

 ةيرقلا طش ىف نوبرضي اوناكو ءمهفصقل هنو دعي امب نيهابمو مهتنيزو مهيز نم
 سوئك نوستخ مهو نايقلامهيلع فزعتو طيطاسفلاو ميكا اهفانكأو اهتاناحو اهريدو

 هيفو « دادغيل قرشلا بناحلاب مرودنزلا ريد ديع ىف نوعنصي اوناك لثملابو ؛ رمحلا

 3 06-0 2 ب ٍِس >2 م ع ّئ ولا

 دانسو فرطلا نود رد ياس فعك نم هىع رسم حادقالا هب رود ريد

 - نا 9 ربى هع 1

 نابلا نم نصغ همكُحي وُدشلا»و هقفاوي 20ئان هعبتب ةوسعلاو

 « دادغبو ءارماس ىف ةعالخلاو نويخا راشتنال دعأ انمدق ام لك نأ ىف كش الو

 تس

 . ١8 ص تارايدلا )١( ى ادفلا ربأب ؟؟؟/م ريثألا نبا 010

 . "*8 ص تارايدلا (م ١ . "517 ماع



 هال 0 ظ
 نأ ايَعيبط ناكف ٠ تالذتبملا ىزاوحباو نايقلا اهعمو ناكم لك ىف رملا تناك ذإ
 . ةيدسالا زئارغلا نع ريبعتلا ىفو هتيحابإ ىف طرفملا لب «٠ حيرصلا رعشلا نم ريثك معي
 . قت كانه ناك لب « هءاث آو نوما نيتريبكلا نيتيق ارعلا نيتنيدملا ىف ام لك نكي مو
 ءاعلجلاو ناجللا ءالؤه نأ ىلع . طوقسلا نه امهام.ج ام وهو « ةدابعو كسنو ريثك
 رصعلا نع اهوثرو ةنآ ىهو « درملا ناماغلاب فغشلا ةفآ ىه « ةيرزم ةفآ ىف اوطروت
 ناردأ نع هب اوعفترا نم ىرزملا لزغلا اذه باددصأ نم نأ ىلع . لوألا ىسابعلا
 نع انثيدح ءانثأ ىف كلذ ىف لوقلا لصفنسو « ًيقن اًينوطالفأ الزغ هولعجو « ةداملا .

 هقلعتو ىناهفصألا دواد نب دمحم هيقفلا نع فو رعم وه ام وحن ىلع « .لزغلا ءارعش
 . نيدلا ءاماعو ءاهقفلا نم نيريثك نأ ركذن نأ .دب الو . ىنالديصلا عماج نب دمحم
 نمو روم نم هب لصتا امو نوجما ىلع ريكذلا نودادشي نولازي ال اوناك ظاعولاو
 مرحف « ةداحللا ىلع سانلا لمي نأ ىدتهملا .انمدق امك لوا مهريثأتب و ء عامس

 هماكح اوااطتسا ةصاخلاو ةماعلا نأ ريغ « نويلإ عامسلاو نايقلا نع ىهنو بارشلا
 3 هعينص عنصو « هتفالخن نم ةدحاو ةنس دعب هولتق ىبح كارتألا هيلع لاتحاو
 ىف هنأ ريثألا نبا ركذيو . هسفن ريصملا اًعيرس ىل هنكلو ٠ ىتملا رصعلا نم
 داوقلا رود اوشتفو نوجا ىلع ءاوعش ةلمنح مادغبب ةابانحلا 0 ةرجسهلل 701 ماع
 ةينغم وأ اهومطح ءانغلل ةلآ وأ هرقارأ ًاذيبن اودجو املك اوناكو ؛ ةماعلاو
 ظ .232ناماغلاو نايسمالا ةقفر لاجرلا ىلع اومرحو « اهوبرض

 - رصعلا ىف ةرعتسم تناكام وحن ىلع ةيبوعشلا نارين رصعلا اذه ىف ةرعتسم تلظو
 " اهتراضحو ةميدقلا بوءشلا لئاضقب نوديشي نوريثك ىضم ذإ « لوألا ىسابعلا .

 دنلاو مهتافسلفو مهمولعب مو رلاو مهبادآو مهتاسايسب سيفلا اهتمدقم قو « اهتيثدمو
 ءانبأ نم نوريثك ةوعدلا هذه ىلإ مضفاو ٠ ةيضايرلا ريغو ةيضايرلا اهفراعمو اهرحدسب
 نف مهرايدإ ناك امب اًعيمج نيهونم ءامهريغو نايرسلاو طبنلا نم « ىرخألا بوءشلا
 قراوفلا مدهب مالسإلا ةادانم.حايرلا جاردأ تبهذ امن أكو . ةرامعو نونفو بادآو مولع
 نويبوءشلا ءالؤه ناك امنأَدَو . بوعشلا نيب ةيسنحللا قراوفلاو لئابقلا نيب ةيبصعلا
 ىف انجل دقو « ةمألا دارفأ نيب هبأر نكمب الو ممتلي ال انعادص اوثدحي نأ نوغتبي

 مدسسس

 )١( ريثألا نبا ١85/4 اهدعب امو .

 ىناثلا ىمابعلا رصعلا
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 نو نشحلا شيعلا نم  ,هرصعأ ىداوباا برعو  نويلهاخللا هيلع ناك ام ريوصت
 ب رهغهنم و ريثك لازي الو  اوناك برعلا نأ فيكو « ةفاحلا ةسايلا ةمعطألاو ةظلغلا

 نم مف نرأو ؟ ةرصايقلاو ةرساكألا كلم نم مه نيأو ء لبإو ؛ مانغأ ةاعّر ودب

 ءاملعلا نم ريثك ناكو ؟ سرفلاو مورلا مولع نم مه نيأو ؟ ةيهورلا ةيسرافلا ةراضحلا

 اوذختاو ا ودب وعشلا لغتساف « ميدقلا ىف لئابقلا بلاثم نع ةضافإ ىف بتكدق

 . اهسمط اواواح ةعاجشلاو مركلا لثم نم برعلا لئاضف ىحو « مهتوعدل ةحلسأ هنم

 . اضقن اهل نيضقأت

 1 [فينع در اهيلع | دوو ةمنآلا ةعزتلا هذمل ةييتق نباو ظحاحلا ع كيتو ظ

 هيف 00 ( اصعلا باتكو» هامس اليوم ايا (« نييبتأاو نايبلا ) هباتك ىف دقعف لحاحلا

 ؛ رصاخملاو ىصعلاب اهيف نوريشي اوناك ذإ « مهتباطخ ىف برعلا ىلع ةيبوةشلا نعط

 رطاخلا - نييبوعشلا ىأر ىق ا فرصي ام : ىسقلا ىلع نوئكتي اوناك انك

 دود برعلا اهب دراي ةزيم ةنيعا ةاطخلا نأ أومعزو . ةباطخلا ءانثأ ىف نهذلا لغشيو

 بطخأ سرفلا نأ  اومعز اهف  اومعزو . جنزلا تح ملا عيمج ىف ىه ذإ ؛ ما

 ُْق [ضيأ برعلا لع اونعطو . ةراوتم ابتك ةغالبلا ةعانص ف مه نو برعلا ن

 نم هب مفر ع امو مورلاو سيفلا ةحلاسأ ىلإ سايقلاب ةجذاسلا ةيرحلا ههتحلسأ

 كاذ لدو . تادارعلاو قينايلا لثه نم ةمخضلا برحلا تالآو ةيبرحلا تايظنتلا

 0 ىكاو « ديدش فنع ىف ظحاحلا هيف مهعزان

 ذرعل ه4 ب بد دإ 6 مهيلع ادي اد (« نيمتلاو نأ "1 0( هياتك لعج مهتمواهمو

 00 ؟ « لاغمألاو ر ءشلاو ةءاطحلا نم ةل | اهروص قف : ةصأ الا ةيب رعلا ةفامثلا

 اوبوثيو بغاز ذ اروضلا 3 ”ينامجو ةيعذاب وذ نم ةفاقثلا هذه ى ا٠ نيعلا ةءؤر

 برعلا باك ل )2١ هاهم فحم 0 درلا ىف فلأف ةبيتق نيا امأو . مهدنإ ىلإ

 برعلل ةوادع نييبوعشلا دشأ نم نأ رك لي هعلاطم ف وهو ( ةيبوعشلا ىلع درلا وأ

 رفن بستنا وأ ىنزتعا ىح « مهماوقأ بادآل اوضعتما نيواودلا بانك نم موق

 هدكو م حيسف باب ىف كاذب نيلخاد « مهتر واسأو مجعلا فارخأ لإ مهنم

 سس سب سس و وسو م

 لا د درك دمحن
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 مكحلا ىلع نوري ناك مهنإ لوقيو « هنع عفادم الو هيلع باجح ال مهتملا بسنلاو
 7 مواعو بادآ | نم :.م نانوكلاو سيغلا نع وورد اع نوح جبتتيو ةيبرعلا لاثمألاو

 هباتك ةمدقم ف مه تفنع لشد ُ فير طلا ثُحعملا ادله  مهيلع هيقنعي فتك لكم

 ىدقنا نيواودلا قة ندألا مهتفيظ هوب ضوهنلا نع يجررصت ًاروصم 2 بتاكلا بدأ 0

 ثالث نيب عمج نأ «رايمخألا نودع » هباتك ىف ةفيرط ةاواحم لواحو « ةيبرعلا مهتفاقث

 هوجرلا نه هجوب اينيب ىذراعت الو ةيرورمذ اهلك اهنأ نيبيل ةيبنجالا تافاقثلاو ةفاقثلا
 لوصفلا ىف كلذ روصّتس ام وحن ىلع مريم ءاضق ةيبوعشلا ىلع ىضق. ام
 ظ . ةيلاتلا

 نا كييمس نا ليوعس ءاموملا ةعزنلا هذه ورع هياتم اوناك ن يذلا تاّنتكلا مه نمو

 َْق هأو 6 مهكوام ةأ الس سس هنأ متو سرة هلا نيقاهد ءانبأ نم ناكو م ناكتختللا

 . 2” اهراختفاو سر ءلا ىلع مجععلا ىلضن باتك اهنم « ةفلتحي بتك هموت رش ]| بصعتلاو 4 .نوعشلا

 ةيبوعشلا ىلَح [مرعف ءاضق 5 ضق نأ اعاطتسا اعيضج ةبتف ناو ظحاحلا نأ وءاسو

 انرشأ دقو . اه رصتناو ةيبوعشلا ف : فلأ نمي وأ ىلوءش رعشب امهدعب عمسن املمف

 نييبوعشلا ءالؤه ىف لخدأ نيثحانلا ضعب نأ ىلإ لزألا ىبايعلا رصعلا باتك .ق

 3 ةأاضلا ةعامجلا هذه نع اوحني نأ بجو ( مهريعو برعلا نيب ةيوستلاب واوشي نسم

 عم نب ةاواسألا ن 4 هنأإ اعد أمو ءالسإلا ةيرظنب توداي عونا َْف اوناك مهنأل

 ثسيحن تابجاولاو قوقحلا عيمج لمحشت ةاواسم : برع رحغو ان رغ ةماألا ف : دارغألا

 ميكحلا ر كذلا ىف ءاج امك حااصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ هبحاص ملسم م
 مكنكأ نأ أ اوذراعتل ل !أمفو أ 0 مك انلعجو لاق و 53 م ريك انقلخ انإ سانلا اهيأي)

 : عادولا ةج ةبطخ ىف ءاج انك اًضيأو . ( ريخخ 5 هللا نإ مكان هللا دنع
 <لك . لحاو ركابأ نإو ؛ ا سانلا اهيأ »

( 
 كالذبو ٠ ع « ىومتلاب 1 لضنف ىدجع ىلع ىلر عل سيأو . مكاقتأ هللا كنع 00 رك

 ًنمجعأ لضفي قرع كاف م مالسإلا ةيرظن ىه بتوع كل نيب ةيوستلا نأ حصتي

 ّ بارث نم مداو مدال

 ةمجعلا الو ةبورعلا تسيل ذإ « ةيموقلاو بسنلا ثيح- نم ب ,١ رع لضفي ى ا الو
 نف ندإو ا 4.سأوس [اعيدج سانلاف ًُ اهحاص نأش نم  لعت ةريه ماللسإلا ف

  21١0ص مدنلا نبال تسرهفلا ولم١



٠٠0 

 امنإ «ةيبوعشلاب لوقلا ىلع وأ نييبوءشلا ىلع ةيوستلاب نيلئاقلا لمحت نأ أطحلا

 انقنح نيقناح ةيوستلا مدعب نودانيو برعلا ىلع مجاعألا نواس نيذلا مه نويبوعشلا

 تودي هن اذإن ذاك مهبولق لكأتل ةنيغضلا نإ لب « 00 اع ًاديدش ظ
 ظ

 مهرايد ىلإ مهودرف مهشو رع اوضقنو مهكلم اولازأ نيحن برعلا نم مهئابآل اوزأث ول
 ةوادعلاو ةلاهجلاو ةقامحا ىق بهذملا اذه بهذي ناك نمير . نيروحدم. مهباقعأ ىلع .

 ةيبوعش ىث لومي ذإ « هئامدن نم ناك هنآل لكوتما ىلإ بوسنملا رعاشلا ىلكوتملا برعلل

 0 ةميمذ ةدقاح

  مجعلا ٠ كول شرإ ٌرئاحو ” مَ لْسَت نم مراكألا نبا انأ
 مَنَأ مل مهّقح نع مان نمف هج مهراتوأ بلاط
 | مدنا لبق مْلَحلا لإ ارمله نيعمجأ مشاه ىنبل نتف
 مثغلا ىعرو تانمملا لكأل 0 عع ىلإ اودوعو'

 ظ : ظ
 . ملقلا فرحو ماسحلا دححب كولملا " قلعاس ىإف

 هسفن نظي ىح . برعلا ىلع ةنيغضو ًادقح م راطضي لول بلق نأ حضاوو
 وأ رأثلا ذخأ هياإ لكو دق هنأو ميدقلا ىسرافلا كلملا ديشمج وأ مج ءانبأ نم دنأ

 ىب نم ةمآلا ماكح ىلإ هجتيل هنإو « هئابآ كلم اوضوق نيذلا ءالؤه نم رآثألا

 مهنطوم ىلإ ةدودلو مهسفنأ علخ ىلإ اوردابي نأ ًارذنمو ًادعوتم مهل ًاددهم 0

 نولكأي ةنشخ ةظيلغ ةشيعم رو شيعي ناك امه اوشيعيل « زاجحلا ىف ىلصألا

 رفقلا ةلزان لكأيو ىعري ام وحن ىلع ٠ : مانغألا نوعريو .« بابضلاو عيباريلا اهيف

 مهنأو ميدقلا ف ا مشاه ىب نأ ىسن هنأكو « تاولفلاو

 . ءانعَرلا ءايمعلا ةيبوعشلا - ( مايخو ءافج لهأ الو ةاعر اونوكي 1

 ظ اهناك ن يذلا .ةقدانزلاو ةق انزلا ءاممحلا ةيبوعشلا هذه هنلإ تدأ ام اوي لعلو

 :لظحاحلا كلذ حضويو ٠ مالسإ ريغو مالسإ نم مهب كنضتا ان لكو برعلا نوضغبب

 ىداهلاو ةيبوعشلا ىأر كلذ لوأ ناك مت مالسإلاب باترا نم ةماع نإ » : الئاق

 . ضغبأ نإو « هلهأ ضغبأ اًئيش ضغبأ اذإف « لالضلا ىلإ ىدؤملا لادحللا لوطو هيف

 كلت ضغبأ نم بحأ ةريزحلا كلت ضغبأ اذإو ٠ 00 ةغللا كلت



 دما ا

0 

1 

 برعلا تناك ذإ ؛ مالسإلا نم خلسني ىجح هب لقتنت تالاحلا لازت الف « ةريزحلا

 لوألا ىسابعلا رصعلا َْق أني ل .٠

 لصتا اهو ةملظلاورونلا ةديقع ىف ىلام نوغباتي نم الوأ اهب موب ناكامنإ ةقدنزلا نأ

 ل ةودقلاو فلسا ىهو ٠ هب تءاج ىلا ىه

 هذهل نوقنتعملا ةقدانزلاو ٠ سرفلا دنع قلطت تناك انك طبضلاب «٠ ىدابم نم.اهب
  تلمشف اهيلدم عستا م « ديشرلا هنباو ىدهملا نمز نوك احب اوناك نيذلا مهراكفألا

 للحتلا نم هيلإ تعد امو ةيكدزملا ةلحنك سودا لحن نم ةيسراف ةلحن قنتعا نم لك

 فينحلا نير: اب داحلإ لك تلمشف كلذ نم .عسوأ تعستاو « ةفرسملا ةيحابإلاو ىلخلا

 رصعلا ىف اًمضيأ انب رمو . قسفلاو مإلاو نايصعلاب ةرهاجم لكو اقلطم تانايدلاب وأ
 ضنقسنو مهلادخ- اودرجت  ةلزتعملا مهتمدقم قو -نيملكتملا نأ فيك لوألا ىبسابعلا
 اماحفإ اهيف مهنومحتفس اوناك تارظانم كلذل اودقعو ٠ ةئيبحلا مهئارآو مفاوقأ

 ًضيأ ١ اوفنلأو « ناويحلا هباتك ف ماظنلا ن ءرغب طبعاا كلل روع امو لع + اذيدك

 ] لاوطلا لئاسرلاو بتكلا

 0 ١ هه : , ناار ١! اذه ىف ةقدنإل

5 5 1 5 : 3 57 0 

 5 مع محام صم 8 0 ُ يع عض تت و 1 ف كاكا لإ هد و ريثك لوحت >إ

 0 مر 5 1س ىبح داملإلا نوت انا أهو. 3 د مهثو ص

| 

 رع وعذب

 د 0 : 3 ا 0 هيف ا أو 3 عر ا دل َْى

 ؛ ""04لاعلا مدقو ةماظلاو رونلا ةيازأب نمؤي انيونام ناك هنأب ناقل هيو | بفقر

 ىف اًنعساو ًاريثأت رثأ دقو .247 لئاسرلا ضعب كلذ ىف ها نأو تاوبنلا ركنأ هزأودبيو

 "هو ىنس نيب امف دواوملا 7 ”ىئدتوارلا قحسإ نب دمحأ نيسحلا أ ةذيملت

 0 .رشن) ىودب نيحرلا ديعل مالسإلا
 فن اللا نإ ةمجرت ى راظناو ( ةيرصملا ةضولا . 5١/64 بهذلا جورع (؟)
 فيلأتلا ةنحل ةعبط ) راصتنالا باتك (؟)
 . ١5 ص ( رشنلاو ةمجرتلاو

00 

 نا و فقل يبهذلا ورم هتافوو

 5 ) الوب , دعبل ١ .صديصنتلا ده اعمو

 ةروشنملا وبغ سوصنلا ص و رظنا 0

 ش ل 30

 ىنأ هذاتسأو ىدنوارلا نبا ىف رظنا (0)
 ىف داحلإلا خيرات نم باتك قارولا ىسيع

 موددنلاو مم ىمنايلل تانحلا ةآرمو

 دامعلا نبال سهلا تارذشو ١/5 /؟ ةرهازلا

 راصتنالا باتكل جربين ةمدقبو 76ه /؟
 . ٠48 ماع ىف ادفلا نأ خيراتو
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 نيب هرشسنو هترصانم قف بتكلا نم ًاددع فّددصو لازتعالا رمألا لوأ ىف قنتعي ناكو
 راصو ىسيع ىلأ هذاتسأ لثم ةضفارلا بهذم ىلع عيشتلا ىلإ هنع لوحت مث ٠ سانلا

 رفك ىبح كالذ ىف ىدامت دقل لب «ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ةازتعملا موصخ فنعأ

 مساب تيووفلا بحاص اهيمسي ةفلتخم ايتك كلذ ىف فلأو تانايدلا عيمجو نيدلاب

 هب ىنمري نأو كلذ ةبغم ىشح مدا اب ىلإ همسا عفترا الو . تاركا

 هاو ء ىزاهألا ىدوهيلا ىرال نب ىسيع ىبأ لزنم ىف أبتخاف نوجسلا بهايغ

 تقدروا قر ام: لع قرت سس رع راجل لو الورع تاور نير تتم
 قوت هنإ ىدرب ىرغت نباو ىزوخلا نبا لاقو ةرجهلل 56٠١ ةنس ىلاوح ناكلخت نياو
 ةمجرتب ءابلالا ةهزن ىف ىرابنألا نبا هركذي ام ىناثلا خيراتلا حجريو 548 ةنس

 . هاور دحاملا ىدنوارلا | و نآل .جاورأا 4 نيكد 5 هنأو بضقملا هباتك نع دريملا

 انلصب ملف ٠ « نمزلا ىديأ نم ةيلاتلا روصعلا ى ىدنوارلا نبا وكامل

 ن“ وأ هيلع اودر نم ضعب بتك ىف تافطتق»و روذش انتلصو نكلو ٠ ءىث اهنم

 نييمطافلا ةاعد ىعاد ىزاريشلا هللا ةبط ةيديؤمألا سلاحا باتك تالذ نم « هل اومجيرت

 اهيفو (« تاربنلا عفد ُْى ةدرمزأا ١ هياتك نم 2(! تاسابتقا بلج ذإ ريصتتملا رصعأ

 « هسفن نع ةمهتلا دعبي ىح اليلضت دوش ةمهارملا ىلإ تاودنلا راكنإ دري هارن

 لقعلاب ناسنإلا ىلع معنأ هللا نأب همالك ”لهتسي وهو ؛ مهناسمل ملكتي امنإ هنأكو

 نأ امإ مهنأل ٠ لسرال ىعاد الف نذإو ء رشلا نم ريدلاو حيبقلا نم نسحلا زيميل

 هءشقني وأ هواطبي نأ امإو « لقعلا هيف مهنع ىدخب ىذلا ىلقعلا زييمتلا اذه او دكؤو

 مالسلا هياع لوسرلا نإ لوقيو « اهب ناسنإلا ةجاح الو اثبع مهتوبن نوكت فئنيحو

 «ةيونلا تازجعملا ىنيو ؛ هكسانمو جحلا رئاعشو ةالصلا لثم نم لومعلا رفاني اهب ىتأ

 نيذلا مجعلا ىلإ سايقلاب ةصاخو ةزجعم تسيل نآرقلا ةحاصف نأ معزيو

 لوسر اورصن ةكئالملا نأو ةيوبنلا تازجعملا ىفن ددريو . ةيبرعلا ةحاصنلا نوكردي ال

 : عونلا اذه نم وغل ىف ىضميو ء سدقملا تيب ىلإ هب ىرسأ هنأو ردب ةوزغ ى هللا
 ةدرمزلا هفنصم نم ئرخأ 0 تاردش رلظتنملا ةناقك لقني ىزوآعا نيا ىرنو

 داحلإلا خي راث ص باد ُّى أاهعدار (؟) 0-50 ”تاساسقالا دده ئ رظخن ا 60 ( |

 . ١١١ ص مالسإلا . ١مم مالسإلا ىف داحلإلا خيرات نم باتك
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 مالك د انإ ) : لوقي ناك هنأ كلذ نم « هنع اهلقن ىدرب ىرغت نبأ نأ ودسو

 برب ذوعأ لق ) و ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) نم نسدحأ ىلهاحلا ميكحلا ىيص نب مكأ
 نميطانعملا نأ اك 0 تامسلطب (ىلإ اودتها ) اوعقو ءايبنألا نإو ( قلفللا
 عم ناك ) ةيغابلا ةئفلا كلتقت : رامعل ملسو هيلع هللا لص هاوق امأ ديدحلا بذجي
 لوقي  هيأر ىف مجنملا نإف : ( ةيواعم شيج هلتقو نيفص ىف بلاط ىلأ نب ىلع

  ىدناورلا نبا ناك» : ىزوحلا نبا لوقيو . علاطلا ذحنأو كاوملا فرع اذإ اذه لثم

 " لك يعدم و درت 0 اعكب كامارو رفحجلللا ":قازولا نوف وين يح :ىديع ونا
 (؟7نآرقلا ىف نعطلا ىلع نامفاوتي اناكو ؛ ةميمل هنأ رخالا ىلع امهنم دحاو

 1 ) خمادلا ( تاكد نآرقلا ىلع درلا هب ضخ ىذلا ىناثلا ىرفكلا هباتك امأ

 ا هيف وهو « هيو ناك ىذلا ىدوهيلل ءاضرإ باتكلا اذه: تيض هنإ لاقيو

 مالك ف نأ مفيد : ىمطافلا ةاعدلا ىعاد كينج ى انب رم >9 نآرقلا زاجعإ

 :ىاعأاب هيف دن هنإ ىزوخلا نبا لومتيو « غلبأو هنم م وه ام نييلهاجلا

 . ةيوغل ءاطخ اديداس ًاريبك اروزو انناتهب يعز دقت ىح هتغالبو نآرقلا ف

 ناك ىبلا ةفينعلا تامجملا - هوجولا ضعي نم  روصي ام كلذ ى لعلو

 لب ميركلا نآرقلاو مالسإلا ىلإ ىرجملا ثلاثلا نرقلا ف نودحلملا اهبوصي

 نيقارولا فّدلح دمتعملا ةفيلحلا نأ ىف رسلا مهفن انه نمو . ةماع تانايدلا ىلإ
 ةفسلنتملا نم ناك دقف :2"'ةفسلفلاو لدحلاو مالكلا بتك اوعيبي الأ 7379 ةنسل

 نم نوفنصي ام ىلع امهنولخديو ةقدنزلاو 9 داحلإلا نونطبي نم نيملكتملاو

 نيسحلاو ا ةريصاعم هتاير 06 عنو ا ل . لع ضعب نم مه ناكو 4 بتكلا

 هباتك جربت قرشتسملا هل رشن دقو : 5 فوورعملا دمحم ني ميحرلا دبع
 ظ 0 اع بذكلا نم هب دصق ام دحلملا 0 نبا ىلع درلاو راصتالا 0

 . غمادلاو ةدرمزلا ابيدقم ىا هلا بتك مالسإلا ىف داحلإلا خيرات باتك نم )١(

 ليصفت ى هباتك اوضقن نم انه باتكلا درويو 66 ١/ ىدرب ىرغت نبامه ٠ . ىربط (؟)
 . باهسإو . ؛ملل ص تسرهفلا (؟)
 ةسمخ ضقن هنإ ىروخلا نبا لوقي 0
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 قردلا لع هنفطو هتقدزز وهدان ياقارلا نبل
 قمارلا اي ركز ني 40و ا بيبطلا تانايدلا عيمج 00000 فينحلا

 ةنس قوتمل  » 7١ىضم ذإ اديعب الالض لضو هاوه عبتا هنأ الإ ًارهام اًيئاهك ناكو
 يرام » هباتك كلذ ىف فلأو تاوبنلا ركني ههابشأو ىدنوارلا نبا ىده ىلع

 مالعأ » هباتك ىف دروأ ىزارلا متاح ابأ نأ الإ « نمزلا دي نم هرودب طقسو ءايبنألا
 ىودب روتكدلا اهللحن دقو « اًضقتن اهضقنو اهيلع "در هنم ةريثك تاسابتقا « ةوبنلا -

 ىدنوارلا نبا هتادأو هججح ىف عباتي هنأ رهظأو : ًاديج"" اليلحت ٠ قكي لقعلاف
 ىبعم ال اًضيأو « ءايبنألا لاسرإل ىعاد الو ةمكح- الو « رششلاو ريخلا ةفرعمل هدحو

 سانلاو ؛ مههيجوتو مهداشرإل رشبلا نم ( ءايينألا ديرب ) ب هللا صخي نأل
 ءايبنألا نأ ن* هركذ ام رسكنملا هناهريو . بهاوملاو نطفلا ف : :نوواستم ان ظش

 هنأب الهاج هللا نع هيف اوردصب مل مهفالتخا نأ اًمءاز « مهنيب اهف نوضقانتم

 مهب ةمحرو سانلا ىلع اًفيفخت فالتخالا اذه ثدحي نأ هللا ةمكح نم ناك .

 ةسدقملا بتكلا دقني امك « ةيسومنا تانايد اهيف لخديو ةماع نايدألا دتنيو .

 اهطبنتسا ىلا مولعلا سانلل اهنم ًاريخ نأو + ضقانتلاب ةرخاز اهعيمج اهنأ معزيو
 ةيحورلا دك ةيداملا رشبلا تاجاح نيب طلخ وهو . موقعي ءاماعلاو ةفسالفلا .

 ةلردعم لا مهل ن اكو رصعلا ى ةقدانزلاو نيدحلملا طاشن روصي ام هلك اذه ىث لعلو

 اهوضحدو فيزو داسف نم اهيف ام اوحضوأو مهعءارأ اوضقنف داصرملاب نوملكتملاو
 , اضحد

 ف نوجناو ة.بوعشلاو هقدنز 1 نع انثيدحح نم ناهذألا ىلإ ردايتي الأ بحي

 نوجا بلغ انك ةيرصنعلا هيلع تبلغ اآدخباف ًارصع ناك هنأ ىناثلا ىمابعلا رضحلا

 ى داحلإلا تل رظنا )١( ه8١ ص تسرهفلا هتمجرت : ىرظنا (1)

 . ١98 ص مالسإلا ةرادو ١07١ ص ىطفقلاو ةعبيصأ ىأ نبأو

 1 ةيمالسإلا يل



 ١٠١ه

 نوجا امأ «ةصاخ تاققبط ىف عيشي ناك امتإ كلذ نإف قالخألا لالحناو داحلالاو

 « رجاعألا ءانبأ نم رفن نيب عيشت تناكف ةيبوعشلا امأو« ةفرتملا ةقبطلا ىف عيشي ناكف
 تافص هلك كلذ لعجن نأ رطحلا نمو . دارفأ ىلع ةروصقم تناك ةقدنزلا لثملابو
 هيف ةماعلا ةقبطلا تناكو . ايمالسإ اًعمتجم عمتجلا ناك دقف : عمتجمال ةماع

 رجب ام الو فريلا فرعت نكت ملو « هرئاعشو هننسو هضئارفب كلسمةت مالسإلا ةنسح

 سفؤبلاو فظشلا فرعت تناك امتإ « قالخألا ىف داسفو لالحناو نوع نم هيلإ
 . نم نيدحلملاو نييبوعشلا ىلعو ناجما ىلع ًاديدش ًطخس ةطخاس تناكو ٠ نامرحلاو
 0 ظ . ةبورعلاو مالسإلا ءادعأ

 نم امهريغو ءارماسو دادغي ىف تظتكا ةساخنلا رودو تاناحلا تناك اذإو

 كلذ ىف اهتكرشو « ةيقيسوملا تالآلا ,ىلع برضلاو نايقلاو رمحلاب قارعلا ندم
 ل1 مقل اك اجر وو فاي روز ارد ادن كح انيق اق ]و هود ضخم نسي ةزود لاو: قيقا
 دجسم لك ىف ناكر . داسفلا لهأو ناّجملا نم ةرثك رثكأ اوناكو كاّسسنلاو داّنبعلاب
 رخخآلا مويلاو هللاب سانلا نورتكذي نولازيال اوناك نيفلتخم ظاعول تاقلح لب « ةقلح
 طلتخخاو . ميححلااو رانلا ىلإ امإو ميعنلاو ةنخلبا ىلإ امإف باسحلا موي نوضورعم مهنأو
 ىبابعلا رصعلا باتك ىف كلذ انروص ام وحن ؛ىلع ريثك ىيد صصقب ظعولا
 اهلك ةشيعم اوشاعو « ايندلا ةايحلا عاتم ىف داهزااو كاسنلا فئنيح ريكو « لوألا
 رصحلا اذمل نيثادحملاو ءاهقفلا مجارت ىف أرقاو « ةدابعو لتبتو فشقتو فظش
 نإ تائملاب ىالسإلا ملاعلا ىف نو دعي مهو مهتراك دجتس لقألا ىلع وأ ,مدجتسف
 لب « ايندلا ةايدا عاتم نع فارصنالاب مهسفنأ اوذخأ دق فالالاب نكي مل
 هيلع هللا لص دم لوألا ةمألا دهازب ةوسأ كلذ ليبس ىف داهجلل اودرجت امنأكل
 مجرت نأ ىنكيو . لوزي ال ىذلا دلاكللا ميعنلا نم هلل دنع ام نيرظتنم « ملس
 . نيثدحملا رابك نم ناكو . ىنرللا قحسإ نب( ميهاربإ لثم مهنم دحاو ةمجرت ىلإ
 عاتم لك نع فزع ذإ « دحأ نم ًارجأ ثيدحلا ىف هتارضاحم ىلع ذخأي ال ناكو
 ضفرما هنإ ىبح . لح ىصقأ ىلإ دهزلا ىف ةغلابم ةدهاز ةشيعم شاعو « ةايحلا ىف

 : لاميو ١١57 ةرهازلا موجنلا»و 5١ /؟ 7/1 دادغب خي رات هتمجرت ى عجأر 20

 , هدهزو هملع ى لبنح نباب ساقي ناك قاعمسلا باسنألاو ١١7/١ ءابدألا مجعبو
 بهذلا تارذشو 7؟م/7 ةوفصلا ةفصو ٠١7
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 ديقتعملا نأ ىوريو + ةاج وأ ناطلس بحاص وأ ةفيلخ نم هيتأي لام ىأ ءابإ ىف
 نإ هل لوقي لوسرلا داعو ؛ اهاد رف . ةعابتأ ضعب عم مرد فالا ةرشعب هيلإ | لسرأ
 لوك : ام اذه « هللا كافاع : هل لاّمف « كناريج ى اهقرفت نأ كلاسي لدضتعملا

 الرد الإ و انمقأ انتكرت نإ نينمؤملا ريمأل لق « هتقرفتب اهلغشن الف هعم# انسفنأ

 . كراوج نع

 ىنفأ دقو « ًادحأ هب ربخي نأ نودب ةنس نيعبرأو اًسمخ عادص همزلي لظو
 هتجوز هب 5-2 نإ « ةليللاو مودا ىف ًادحاو افيغر الإ 0 ال ةنس نيثالث هرمت نم

 ىف ةعيفر ةجرد ىهو . ةيناثلا ةليللا ىلإ اًئماظ اًمعئاج ىبب الإو هلكأ هتانب ىدحإ وأ
 ىلع نوشيعيو رهدلا نوموصي ءاهمتفلاو نيثدحملا نم نوريثك هرارغ ىلع ناكو « دهز |

 . عرولاو ةدابعلا ىلع 0 اك فافكلا نم لقأ ىلع لب فافكلا

 رهظت تذخأ اهتامدقم تناكو ؛ تريلا ةجوم رصعلا اذه ىف عستت تذحأو
 ديلا يىحاص ىحليلا قيقشو مهدأ ني ميهارب ,] دنع ىرجملا ىناثلا نرَملا ر لاوأ له

 عاشأ ىذلا ىعركلا فورعمو ةفوصتملا لئاو أ نيب" هتعاشإو لكوتلا أديم ىف لوطلا

 ,19ةرضالا باذع نم ةاجنلا ال اهدحو فوصتملا ةياغ اهنأو ةيحلإلا ةفرعملا أدبم
 نم ىد لهو ؛ فوص ةملك قاتلا ى ةفلت# الاوقأ هتلاسر ىف ىريشقلا ضرعيو
 ءانفصلا نم ىه وأ ء ىعتتلاو هف نا لهأ ن م مهل ازي اة :ةنوشملب 0 مهنأل فوصلا

 ندا ىف دال قدس ردا يذلا ةقنعلا .لغأ إب ةينن ةدصلا قى وأ
 اهنا لإ نإ رييلا بهذو ؛ مساح 50 ريقملا لت .مالسلا هيلع لوسرلا دهعل

 ىأرلا ءارآلا هجوأ نأ ودبيو .""ةمكحلا ىنعمي ةينانويلا ايفوص ةملك نم ةقتشم
 ىرجطا ىناثلا نرقلا ىف داهزلا نم نيريثك نأل فوصلانم ةقتشم ةملكلا نأب لئاقلا

 . كلذ دعب ا نيب هسبل عاشو « هنوسبلي اوناك
 سس مه م7

 تاريثأتلا د فوصتلا ةساردب نوقرشتسملا ى ةسخسلا ىضاملا نرَملا طساو | كنمو

 ع رع رك نوذ كللد ىلإ مهقبسأ نك ناكو « هروطتو هتأشن َْق رت ىلا ةيبنجألا

 ه ص رشنلاو ظ . ٠١١/9 ةرهازلا موجنلا )١(
 ةعبطلا ) فوريبلل ةلوقم نم دنهلل ام (9) ةمجرت نوسلكينل ى السإلا فوصتلا ف )١(

 ب 1 1 نصا( ةيبووالا ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل عبطو ىيفع العلا ىنأ



 يدعم نص 6 نييساسأ نيرصنع ىلع لمةشي فوصتلا نأ ىلإ بهذي ناكو

 دوجرلا ةدحو ةركف ىف - هدنع  ىفاثلا رصنعلا حضتيو ء ىدنه ىذوب رصنعو
 نوسلكين بهذو . ىرجملا 2١١ ثلاثلا نرقلارخاوأ ىف جالحلا « لوقي امك « اهلثمت ىلا ْ

 .ثلاثلا نرقلا ةفوصتم نم هريغ الو وهال ةركفلا هذه لثمتي مل جالحلا نأ ىلإ دعب اهف

 ةينوطالفآلا ميلاعتو فوصتلا نيب طبر ذإ « رهيستدلوج ىننجألا ريئأتلا ىلع ددش نميو
 نيبو هنيب طبر امك « دوجولا ةدحوو ضيفلا بهذم نم اهيف جردني امو ةئيدحلا
 هو ى نويئيسام ىنجالا ريثأتلا اذهب لوقلا ةدح نم ففحخو . ةيدنهلا' ") ةيذوبلا

 رثأت نإو « هسفن مالسإلا م2 نم أثن فوصتلا نأ ىلإ بهذ ذإ « جالحلا نع

 . "'”حيسملا داليم ذنم قرشلا ىف ةرشتنم تناك ىلا ةينيليهلا ةفاقثلا تارث ارثؤم, قيرطلا قف

 رم عم هظحال نإو « نودلكين ىبنجألا ريثأتلاب لوقلا ةدح نم ف.دغخ لثملابو

 للع ناك ذإ ةثيدحلا ةينوطالفألاب هنأر ى هرثأتو نوذلا ىذ دنع نأشلا وه اه ء نمزاا

 ىاطسبلا ديزي ىلأ دنع نأشلا وه انك اًضيأو « هرصع ىف ةعئاشلا ةيناذويلا ةمكحلاب ملع
 نأش نم ىلععي هثرحبي ىف ىضم هنأ ىلع . ةيسرافلا ةيدنحلا ةفسلفلاب هيأر ىف هرثأتو
 ناكو « ةيبنجألا تاريثأتلا ةيمهأ نم لاقيو « فوصتلا ةأشن ىف ىالسإلا ريثأتلا

 نم نيثحابلا نم ريثكل ردابت دق ناك ام تا اريثأتل هذهب لوقلا هب مده لوعم مهأ
 و «ء اموهنع اهافن دقف « دوجوأا ةدحو ةرير ظنب جالخلاو ىاطسللا ديزي أ ناعإ

 عيدج نأب لوقلا ىلإ ىهتنا كلذبو . "88 ةنس قوتملا ىلرع نبأ ندم الإ اهتبشي

 . ةيمالسإ ريغ ةيدجأ ةفاقث ةديلوو نيماسملا ىلع ةليخد اهنأب تفص و ىلا راكفألا

 ى نييمالسإ اناكو مالسإلا ىف اآشن نيذللا فوصتلاو دهزلا هديإو ىح امع |

 , 150 ميلا

 ىملعلا ىارلا مو ّه هر وأعتو هيعو هن تاغ ُْ ةرضودج َْق ىالاسأ فوصتلاف ند

2 

 ضرعتس نأ نسل. رسل ادد ءانثأ ُْى هكقد ُْف فوصتا روصتل يحلو َ يملا

 6م هداج روصعلا سوات َّى هراحلطص.مو هتاماقمو هلاودسأو هدام اوسرع نيذلا هتعأ

 ليحل عا ع عج مج سس ل حسم ع جال ب دم دعس ١ سوس سمع مل ص ع سوا مو وو جب يو ع سس سس داس اعسس سسك +( يصمعجوب يعمم سيو

 نوسلكين باتكل ىيفع ةمدقم عجأر (*) جالحلا نع هثحبم ىف نوسلكين رظنا )١(

 | ظ اا . ىيفع ةمدقمو

 فوصتلا ى باتكو ىيفع ةمدقم رلظنأ ( ؛ ) ريهيست دلوحل مالسإلا ى ةعي رشلاو ةديقعلا (؟ )

 ةفلتحم عضاوم َْف ىبالسألا .اهدعب أمو ١ "5ص ( ىرصملا بتاكلا رادةعبط )
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 « ةفلت لث اسر هل ترش دقو 384 ةاس قوتملا ىساحملا دسأ نب 2 ثراحلا ملوأو

 . ةنسلا لهأ ةقيرط ىلع ةعيرشلاب فوصتلا طبر ىف دج هنأ لع حوضوب لدت ىهو
 ' « هتلمو مالسإلا دودخس ىلع | اوجرخ ةضفارلا نأ ىريو ىعفاشلا بهذم قنتعي ناكو

 هوبأ كليخا نيح ى قالمإو زّودع ىف وه ناكو هوبأ تام ال 3 ىورس كلذلو

 لهأ : لاقو اًيضفار ناك هابأ نأل « اًسهرد اهنم ذخأي نأ ضفر ةلئاط ةورث

 ىف اعد هنأ ةوصتملا نم هيرصاعمو هئافلخ نيب هزيمي ام مهأ نمو . ناثراوتي ال نيتلم
 وهو «ةنسلاو باتكلا عابتاب اهتيكزتو اهتدهاجمو اهتبقارمو سفنلا ةبساخم ىلإ ةوق

 هعياتو  هلعجو « هماكحأو هللا ءاضقب اضرلا نيب و هللا ىلع لكوتلا نيب قرف نم لوأ

 ةفوصتم هلعج نيح ىلع « بستكت ال ىلا لاوحالا نم  قارعلا ةفوصتم كلذ ىف

 دب الف ٠ بسكتلا مدع ىلإ لكوتلا ىضفي نأ ضفرو « 1" تاماقملا نم ناسارخ

 : باوثلاو لضفلا ناسنإللا هب لاني اًيعس ضرألا ىف ىعسلا نم
 عضاولا هنأ نوسلكين ىريو 740 ةنس ىوتملا ىرصملا ""”نونلا وُد هرصاعي ناكو

 ىف رلكت نم لوأ - ىدرب ىرغت نبا لوقي اك وه ذإ «فوصتلا سسأل قيقحلا
 "ملا ةاكنأ ل هللا تارسلكت كلذ ممعيو « تاماقماو لاوحألا ىف رصم
 ىااجلل 0 ةركذت نع لقنيو « اضيأ ةقراشملا ذاتسأ لب ؛ظوصتلا ىف مهدحو

 ظ ةماع نيب اكرتشم |سق : ماسقأ ةيدلث ةقرعملا مسق همفو ةفرعم او فاعلا نع هثيدح

 ةورد يدل ءابلرألاو ياخ ا” يتقرب ع ءابلخلاو ةفسالفلاب فاش يقع نعت
 « ةيفسلفلاو ةيملعلا ةفرعملا نع ةيفوصلا ةفرعملا لصتف كلذبو . مهبولقب هللا

 ةيلقع ةيناثلاو ٠ ةيسدحلا ةبرجتلا ىلع دمتعتو « بلقلا وحن عزنت « ةيبلق لوألاف
 سوس ل سل ل ام يو يسم ل

 .؟08 ص نملسلل ةيفوصلا تاقبطو هز سا ىلإ هبابش ىف لقتنا مث ةرصبلا ىفأشن )١(
 نبال قشمد خيراتو 0 دادغب خيراتو 5١1١/8 دادغب خيرات هتمجرب ى رلغنأ « دادغي

 2 ١49 / ؟ىعنايلل نانحلا ارقي 7501١ /ه رك أسع تاقبطو ناكلخ نبأوب م04 فاعمسلل باسنألاو

 ىربكلا تاقبطلاو 5٠١ /+ ةرهازلا موجنلاو 2 1147/9 نانحلا ةآربو ؟75/ ىكبسلل ةيمفاشلا

 ىطفقلا ءامكحلا رابخأ» ه5/ ١ فقارعشلل رجح نبال بيذبلاو 8١ /.؟ ةرهازلا موجنلاو
 ةلانيرو: 1499/7 :تيفالا" تارك. ف ىملسلل ةيفوصلا تاقبط باتكو ٠/١4

 ' نوسلكينو ةقرفتم عضاوم .فو 4 ص ى ىريشقلا . غ5" ص (سيراب عبط ) ظ

 3 . اهدعب امو ؛ ص . ةيريشقلا ةلاسرلا ى اضرلا باب رظنا (؟)

 تسرهفلا هئارآو نونلا ىذ ةمجرت ىف عجار (؟)
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 . اًملع سيل فوصتلا ناك انه نمو . قطنملا ىلع دمتعت امك راكفألا ىلع دمتعت
 ا هنا لاقي + تاقاقمو.لاوحأ وه اعإو , اًيهذم الو ةفسلف الو

 زك كلا ع نع لكسو ؛ ) 0 را رع ناتف هدو

 لدا نع سقعا نع سلو لاو «ركذلا نع ركاذلا ةبيغ وه » : .لاقف

 ملعو فوصتلا نيب ةوق 0 ىذلا وه 0 « هللأي مهنع بجت-ا نمك ةولحلاب ظ

 نم صاوخلا ىلع روصقم هنإ لاق دقو ٠ نطابلل هيف حسف ىذلا وه لق وأ « نطابلا
 نوكت ماوعلا ةبوت » : هلوق نمو « ماوعلاو صاوحلا نيب مناد قرف انه نمو هللا لهأ

 ةفرعملاب نوكت نأ كايإ » : لوقي ناكو . « ةلفغلا نم نوكت صاوخللا ةيوتو بونذلا نم

 هلوق نمو . ىبمدخلا كاردإلا ىلع ةحئاقلا ةيبلقلا ةيفوصلا م دصققي ؛ --

 هنع تقطن تكس نإو قئاقحلا نع هقطن نابأ قطن اذإ ندم قوصلا »
 ةدحاو ةأاح هبر مزاي ال ( ىقوصلا ) فراعلا نإ لوقي ناكو «قئالعلا عطقب - آ

 ناكو « دجولاو ةبحما ظافلأ همالك ىف ىرجت تناكو . اهلك تالاحلا ىف همزاي امإو

 ةعباتم هلل بحملا تامالع نم » : لوقي ناكو . عماطملا. عاطقنا لكوتلا ةمالع لومي
 ل هنأ ىلع حوضوي لدي ام تاذ ىفو . « هننسو هرماوأو هلاعفأو هفالخأ ىف هللا بيبح
 هتاسراممو هاوتحمب اهلمكي وهف « ةعيرشلاو فوصتلا نيب ماصفنا ئأ هدئع ثدع

 لفاونو ضئارف نم تعرش ام نودبو « اهنودب م هأ نوكي ال وه لب ٠ ةيلمعلا

 . ىوقتو ةدابعو

 ُّى مهءامإو دادغب ةفوصتم خيش ١ ةنس قوتملا رت وا سلا ناكو

 نم لوأ هنإ لاقيو « ةدابعال عطقناو هتيب مزلو ةراجتلا رجهف ًارجات ناكو « هتقو

 نم وأ ىرخأ ةرايعب وه وأ « لاوحألا قئاقحو ديحوتلا ناسل ىف دادغبب ملكت

 اهيف ثدحت نوذزلا ىذل لات لوأ نوكي كلذيو « كانه لاوحألاو تاماقملا ىف' ملكت

 : و « ةوقلاو لوحلا نع عالخنالا لكوتلا » : لوقي ناكو . اضيفتسم انيدح

 0 نيب لصي ناك كلذب وهو « « هللا قوقحب مايقلا 8 ةفرعملا تامالع
 : لاقف ؟ وه نم فوصتملا نع لتس هنأ كلذ حضويو« هماوق اهلعجي لب ءةعيرشلاو

 )١( ركاسع ةيفوصلا تاقبط ىطقسلا ةمجرت ىف مجار 50/ 7١قارعشلا تاقبطو ١/5 .

 ص ىملسلل  4١نبال قشمد خي راتو ناكلخ نبآو
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 نطابب ملكتي الو رو رو هتلرعم رود ىطي هل ىذدلا قوه غ ناعم ةئالثل مسا ىو ))

 ُكته ىلع هللا نم تاماركلا هلمحت الو « باتكلا رهاظ هيلع هضقني يلع نع

 ىذلا قيقدلا اهانعم ديري نكي مل هلعلو تاماركلا ردكذي وهو ء''' هللا مراحم راتسأ
 ء ٠ مه درو 2 ع . 2

 تازجعم هبشي ام ءايلوألا ىديأ ىلع ىرجي هللا نأو دعب امف ةملكلل فرع

 : ًادشنم هللا ةبحخ نع ثيدحلا نم رثكي ناكو . ءايبنألا

 .٠ 03 ْ هام ريب © رس 0 5 م 8

 ةايكالا مضعنت منك ند ل هقانذ وشح بحلاو تبي مل نم
 م 0 ا 7 ْ ظ

 . ةميذع ةيفشقتو ةيدهز تادهاجمع هسفن ذعر ناك اهنا ودسو

 ؛ةيطلإلا ةفرعملا وحن ”ةعزنلا ةوقب فوصتلا ىف لخدأ ىذلا وه نونلاوذ ناكاذإو

 ىلع هيف لخدأ ىذلا وه751ةنس قوتملا ىاطسبلا ىسيع نب“"'روفيط ديزي ابأ نإف

 نم لاو ةآلا نم 1 :ك نوسلكين هل تيثأ دقو ؛ ةيلعلا تاذلا ىف ءانفلا ةركف - رهظي ام

 9 4 1 دوه تيفو هد هنأل فراعال لاح الو لارحأ ف ةاخلل ٠ : هلوق لثم

 ىبحح قحلا ىلإ قحلا نم تجرخ ) : هلوقو « « هريغ راثآب هراثآ تسييلغو :'« هريغ

 نم ىورو .( هللا ىق ءانغلا مانت تققحتا دقف ! انآ تنأ نم 5 ف ىمم حاص

 « ناش مظعأ ام ىناحبس » : هلوق دوجولا ةدحو راكفأ اهيلع رك ىباا هلاوقأ

 قشاعلا اذإف ترظنو « اهدلج نم ةيحلا جرخت مم ىبيديزياب رم تجرخ » : هلوقو

 نادذه "دري نأ نكميو .4 ديحوتلا ملاع ىف دحاو لكلا نأل ٠ دحاو قشعلاو قوشعملاو
 [ضيأ هيلإ هوبسن اميو . ءانفلا ةركف ىلإ ىرخأ هل لاوقأ نم نوسلكين هقاس اهو نالوقتلا

 تدعص » : هلوق هنع ىور ذإ ليصفتلاب راطعلا 0 دقو ءامسلا ىلإ هجارعم ةصق

 ىه هيلع ةاوحنم ةصق اهنأ ىف كش الو . « شرعلا ءازإب ىبق تبرضو ءامسلا ىلإ
 ىف ىبهذلا كلذ ىلإ راشأ ام وحن ىلع دوجولا ةدحو ةركف اهنم مهفت دق ىبلا هلاوقأو

 :اهنم «هنع اهتحص ىف كلشي ءايشأ هنع اولقن دقو :١ لاق ذإ ءلادتعالا نازيم هباتك

 لوقأو ًادغ اهيلإ ”نددتسأل !؟رانلا ام: و (« هللا الإ ةيعلا قام»:و (ىلاحيس »

 لادتعالانازيمو+ ه ١/ ىفارعشلا تاقبطو ةفلتخم نوسلكينو 78/1 ركاسع نبا بيذبت )١(

 80/9 ةرهازلا موجنلا/' م:5/ ىهذلل . 89 ص

 . اهدعب امو 7١ ص نوسلكينو ىملسلل ةيفوصلا تاقبط هتمجرت ىرظنا ) ١(

 عضاوم ىف ىريشقلل ةلاسرلاو ناكلخ نباو” ٠ ص



١1١ 
 هتدلب لهأ هيلإ بسنو . نايبص ةبعل اهنإ !؟ ةنحلا امو : ءادف اهلهأل ىبلعجا
 تارك دارنا ىلإ اًجارعم هل نأ من هنأ  رزهللا رحبل قرشلا بونحلا ق - ماطسب
 ميدق نم هناسل ىلع تعضو هنأ لع لدي ام كلذ ى لعلو . ( مالسلا هيلع لوسرلا

 فوصتلا خبيرات َْى وو عا ةيصخش لودحت هنأكو « ةييرغ صصقو لاوقأ
 ةمهوم تارابعو تاحطش هناسل ىلع ىرجت تناك هنأ ودبيو « هلاجرو
 هنأ هيف بيرال امم هنأ ريغ « ةيصخشلا هذه هل حبصت نأل تادعأ ةريثك

 ًموم اًناكم تذخأ ىلا ةركفلا كلت « ةيهلإلا تاذلا ىف هاك
 ركسلا ةركف فوصتلا ىف لخدأ نم لوأ هنأ ودبيو . ىمالسإلا فوصتلا ف
 قرصلا هرصاعم نأ ةيريثقلا ةلاسرلا ىف « ىهإلا قشعلا ةركف بناجي
 علا يد سأك نه يرش ام ةرثك نم تركس) : هيإإ بتكذاعم نب ىجحن

[ 

 نم ج راخخ هتاسلو دعي ىور امو ضرألا تاومسلا روب برش كريغ» : هباجأف

 تامارك :نع سانلا هددري ام ركني نكو 226 ديزم نم له لوقيو ؛ شطعلا
 اهضئارف ىلع ةظفاحم او ةعيرشلا نوب موقي ال فوصتلا نأب نمي ناكو . ةيفوصلا
 ظ . 29 اهيهاونو اهرماوأب عودصلاو

 ىاثلا فصنلا لئاوأ ذنم حصا 1 كا داو فوصتتا ملاعم نأ رعشنو
 ىذلا ذاع« نب ىبحي لثم بف رضاحت هقبط أشنتل ىح « ىرجحلا ثلاثلا نرملا نم
 ىلع م اك نم لوأ وه.؛ 5١9 ةنس قرتملا قوصلا ةزم> ىلأ 0 امنا ا رك ذ

 قشعلاو ة ةممطا عمج“ ركذلا ءافص نم ةيفوصلا تاحالطصا ىف دادغبب ربانملا سوعر
 َْف عسوت ن م ل وهو ”١/ال/ يس قردلا زارخلا ليعس أ لثمو «' 5 59 سنألاو برَقلاو '

 ؟١/1 ماع ىنملا ىروباسينلا راصقلا '*نودم> ذئنيح رهظيو .«'”ءانفلا نع مالكلا
 او رهاظتي زاب ةماللملا قيدرظ كولس ىلإ هيديرم اعد ذإ ع( هفذقت آديعي بهذ دقو

 نيرا هود قو يذلا رظناو 5 1 ةيريظتلا . ةلاسرلا م
 . 457 ةرهازلا موجنلا (؟) . 4١"/؟ بهذلا تارذش
 . ««» ص ىملسلل ةيفوصلا تاقبط (4) ١١١ لوقيو « لادتعالا نازيم ىف هتمجرت رظنا (؟)
 ةيتمالملا باتكو ١١4 ص ىملسلا رظنا )٠( لجر ىلإ مثرظن ول : هلرق لآ ان.:: ىنيهذلا
 . قيفع العلا ىبأل ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو الف ءاوملا ىف عفتري ىح تاماركلا نم ا
 رمألا دنع وه فيك اورظنت ىح هب اورتغت
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 ةميقح ىلع اوفقي الف ملو> نم ماوعلا مهمولتي ىبح ء عرشلا اهركني ءايشأ ذاختاب

 ْف نول ذرا «روباسينب ةيتمالملا بهذم رشتنا مهنمو « هلل يملا مهفوصت

 امئاد نيبنذملا رهظ» ٠ ةعبرشلا ضئار غب ضوهنلا نع دعب ايف  دوعقلل دعأ امم .
 لهس لوقيل ىحت .: اهب مهكسمت نونلعي اًمتاد ةفوصتملا دجنف رصعلا اذه ىف امأ

 كسستلا ءالشأ ةحس انلوضأو + 8 طين قوتملا قوصلا ىريستلا هللا دبع نبا

 لالخلا لكأو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب ءادتقالاو : ىملاعت هللا باتكب :

 . ةبوتناو . ماثالا تاصاو © .نذالا قنكو# ٠ قوقحلاا ءادأو  1٠١6ةلاسر قو العشيرى 

 . !درلش .اراكنإ تاماركلا ركني ناك" هنأ

 تعلنيو 7917 ةنس . ىلا ويلا ثلاثلا نرقلا نم ةرخأب رهظ قوص مهأو

 نم هلصأو «رمللا عيببوه ناكبو جاجزلا عيبي ناك هابأ نآل « زاّزمللا ىريراوقلاب

 ىرسلا تخنأ نبأ وهو « دادغيب هأشنمو هدلوم نأ الإ « ناذمه نم برقلاب دن واهن

 ناكو . 5 فورعم نع هرودب ىرتملا اهذحأو « ةقيرطلا ذخنأ هنعو ىطقسلا

 ا ةيفوصلا تاقيط قو « ةحمررست فلأ نيثالثو ةعكر ةئاملث مويا ىق هدرو

 اينداا كرتو عوجلا نع نكلو«لاقلاو ليلا نع فردصتلا انذحأ ام» : لوقي ناك هنأ

 نم الإ. لكأي ال ةنس نيرشع ماقأ هنإ لاقيو . .« تانسحتسملاو تافولأملا عطقو

 : لوقي ناكو . ةعكر ةئامعبرأ ةليل لك ىلصي ناكرت « عوبسألا ىلإ عوبسألا

 و ثيدحلا بتكي ملو نآرقلا ظفحي مل نمو .٠ ةنسلاو بداتكلاب طوبضم انقيرط »
 هنأ ىلع لدي امم « ديرملاو قيرطلا اتملك هناسل ىلع ددرتتو . « هب ىدستقي ال هّنقفتي

 مامالف « فوصتلا ىف نيديرملاو .قرطلا ماظن ىناثلا ىمابعلا رمدعلا ذنم عيشي ذخأ

 ريغو هنطوم ى اهنورشني و هعابتأو هذيمالت نم هوديرم هنع اهلم< «ةقيرط قوصلا

 اهغشبصو « ةيفوصلا قرط نم ريثكل ءاقبلا ماظنلا اذه حاتأو . ىالسإلا ملاعلا نم ةناتوبم

 مامإلاب ةقيرطلا ىف طابترالا نوكي نأل حشر دق ناكنإو « ةيبعش ةيريهاءج ةغبصب

 ) خيشلا نيب ةقيثو ةلص دجوأ كلذبو « 00 هئدامب ال هسفن .قوصلا

 ىعئايلل نانحلا ةأرمو ١5١ 78 ىكبسلا ةيعفاشلا . ٠*0 « ص ىملسلا ( ( ١

 تارذشو 6١١ر0 ةرهازلا موجنتلا»و ؟ه ١/١ دادغي خيرات دينحلا ةمجرب ى رظنا )١(

 ْ ا بهذلا ةفلتخم خحضاوم ْق ةي ريشملا ةلاسرلاو 6/١ ١

 تاقبطو ١4١ ص ىملسلا»و ناكلخ نباو
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 لالجإلا نم ةلاهب هنوطيحي اوناكو « هتاهيجوتب 'نورمتأي اوناكف « هذيمالتو هيدي رمو
 ايولسأ مدختسي دينحلا ناكر . هتسادق خيش لكل حبصت نأل دعب ايف تأيه « ريقوتلاو
 .عامجإلاو ماهيرلا ةريثكلا ةنانطلا ظانلألاب ًارخاز بيهرعلاو بيغرتلا ىف تاغلابملاب اًكيلم
 « هراعشأو هلاوقأ ىف هل ةيساسأ ةزيم حبصأو بولسألا اذه جالحلا هذيمات هنع لوعأو
 هباتك ف جارسلا ىرن ذإ ءامدقلا كلذ ظحالو « تاحطذلا هيف كرك بولسأ وهو

 ذيمالت رهشأو . اًنيب ًاريسفت اهرسفيو دينحلا تاحطش نم ةفئاط ضرعي عمالا
 ريغ ىف ثيدحلاب هل ضرعنسو جالحلا مساب روهشملا روصنم نب نيسحلا دينحلا
 . عضوملا اذه

 نب ىلع نب دمحم ىذمرتلا 27 ميكحلا رصعلا ىف نيرخأتملا نييفوصلا مه نمو
 ريغ ٠ مالكلا ملعل ةيفسلف سس عنص لواحي ناكو ٠7١ ةنس قوتملا رشب نب نسحلا
 شاعو « ةعيشلا تاهاجتا ةسارد ىف قمعت انك هيف قمعتو فوصتلا سردي ىصم هنأ

 ىف ةبالولا ةيرظن ةوقب لخدأ ىذلا وه هنإ لاقيو . 0 فلؤي فوصتلل
 هتوفصو هللا ءايلوأ ةيفوصلا تاماركب ناميإ نم هيلإ ترج ام لكو ةيفوصلا تاعيبلا
 - نأ انك امتاخ ءايلو الل نأ هيف ميز ةيالولا م مخ هامس اًراتك اهيف فلأ دقو « هقلخن ىف
 « ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي » : مالسلا هيلع هلوقل ةوبنلا لضفت ةيالولا نأو اًممتاخ ءايبنألل
 نأ روك ذملا باتكلا قى رركذو !! ! هوطبغ ام مهنم لضفأ ءايلوألا نكي ملول ذإ

 هتدلب لهأ هيلع راثو « ءايلوألا متامخ نوكي كلذبو « نامزأا رخآ ى دوعي ىسيع
 هنع ًارذتعم ىملسلا هنع عفاد : ىكبسلا لاقو . ىفوت اهبو روباسين ىلإ رفف « ذمرت ٠
 ةعاشإ لع لمع نم لوأ مب .كىلا ىذمرتلا "نعم للاخ لك ىلعو . نيمهافلا مهف دعبب
 ْ تاماركل روصت نم هيلإ ترج امو ةيفوصلا ةيالوب داقتعالا ةركف

 ع ةفوصتملا تانئيب قى ةديدج ةرهاظ اناملت ىرجطلا ثلاثلا نرملا رخاوأ كنمو

 :زاعشأ نم هوظفح- م داشلإب نوفتكي لب رع شيلا نومظني ال مهنم نوقباسلا ناك دقف

 نير وتلا نيا نأ كلنم امأ نه لحلو هه ذأ | دجو نودجاوتي كلد ان ُُف مث ) نيبحنا

 ةرك ذتو ةفلتخم عضاوم ى ىريشقلا ةلاسرو تاقتبط ىذمرتلا ميكحلا ةمجرت ىق رظنا )1١(
 . ١١8/٠ ىهذلل ظافحلا ةيعفاشلا تاقبطو ١5+ ص ىملسلل ةيفوصلا

 ىكبسلل ١/١ فارعشلا تاقبطو ١/ ٠١١
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 مهبولق عايتلا نع هب نيريعم رعشلا كومظنب ني ريثك نيينوص نإف 7946 ةنس قوتملا

 مهبح رثأتسي فيك نيروصم « نيعرضتم نيذلد»“س٠ درهشلا ىف نيلمآ بحلا ىف
 فوتملا صاو ايدل نيسحلا انأ نوزعس مهنم ركذت ء اقلطم ًاراثثتسا م مهبرل

 ىفوتملا رزدحتج نب فذ د ل لاو ان قواملا ىرايذورلا ىلع اأو مس و 0 ةنس

 . دينحلا ةذمالت نم مهعيمجو 1! 5 ةنس

 ى تلصأت ىح ىهتني دكي. ل ىناثلا ىسابعاا رصعلا نأ مدقت امث حضاوو
 « هللا ءايلوأ ةيفوصلا نأ ةركف تلصأت امك « هللا ةبحمو ةيطإلا ةفرعملا ةركف فوصتلا

 ةيسدق ةلاهب مالسلا هيلع لوسرلا طاحأ جالحلا نأ فيك رخخآ عضوم ىف ىراسو

 قيم“ رثأ كلذ لكل ناكو « مالسلا هيلع حيسملا نورحيسملا اهب طيحي ىبأ ةلاملا هبشت

 . لايجألا رم ىلع هروطتو فوصتلا ةايح ىف



 فسلاثلارّصفلا ظ

 ةيلقعلا ةاحلا

 ةيملعلا ةكرحلا

 ”قارعلا برعلا حستكا نأ درجمبف 5 ملعتلاو ملعلا ىلإ ةوق ىف هتمأ مالسإلا اعد 1.

 ى ةثينم تناك ىلا فراعملاو تافاقثلا لك نم نولهني اوضم رصمو ماشلاو ناريإو

 مهل بر عت أهسفنب تذخأو اهبوعش اوبرع يهنأ كلذ َْى مهفعسأو « نادلبأا هذه

 ىلا ةيننجألا تاغللا ةفرعل برعلا ضعب د'رجتو « ةيفاقثلا اهزونكو اهنازخ دف لك

 ىح ىرجملا ىناثلا نرقلا ىضقني امو « تارخدملاو زونكلا كلت .لمحت تناك

 نأ برعلا ندكم امم « امل رصحن ال ةيماعو ةيفاقث "لويس ةييرعلا :تلخد: نق نوكت

 لنع فور عم ناك ىذلا ملعلا بناوج لكب ى 0 ةيماع ةمأ ىلإ اعيرس اولوحتي

 ةداج ةكراشم هيف كراشتو ء نانويلاو نايرسلاو دوناو سرفلا ةصاخو ةميدقلا مألا

 وحنلاو ةغللاو .رعشلاو ةعيرشلاو نآرقلاب لصتت ةديدج مولع 0 فيضتو « ةيصخ

 . ضورعلاو

 بابشلل مياعت ىلإ بيتاتكلاب ةئشانلل ميلعت نف اعساو [طاشن ذئنيح ميلعتلا طشنو

 روسلا ضعب نوظفحي و ةءارقلاو ةباتكلاو طحلا ملعتب نوءدبي ةئشانلا ناكو ,دجاسملاب

 ناسلاو باسحلا نم اًئيش نوسرديو «لائمآلاو راعشألا ضعب نودي و « ةينآرقلا

 ةروس ةصاخو نآرقلا نهظيفحتب تانبلا وماعم ىتعو « ضورعلاو وحنلاو ضئارفلاو
 نع القن لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف هلك كلذ انروص ام وحن ىلع « 1ونلا

١16 
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 هارنو « بيتاتكلا ىماعم نم ةروهشم ةفئاط ءامسأ ةبيتق نباو وه ركذو حالا ]

 لماكلا باتك شماه ىلع ةعوبطملا هلئاسر نيب اياَقب اهنم لازت ال ةلاسرب مهصخي
 ةيصخش تحبصأ كئنيح نمو ٠ .« ةكحضملا مهتافامحو م هرداون روصي اهيفو « دريمال
 نب دم# لوقيو « ىيرعلا انبدأ ىف ةيلزهلا تا نيب رودت باستكلا ملعم
 نا ؟ كتعانص ام لجرال تلق اذإ : 5516 هنس قودملا ىوغللا ماعلا بيبح
 : دشنب ناكو « هتقام> ىلإ ريشي © عم فص نايبص ملعم

 هي لكلاوب :كفلخللا قي قم ةشفع 0 نايبصلا مَع ص

 بيصت امنأكو «ةهالبو اًنقم> نايبصلا لقع : مهلقع لثع هولعج :هلقع اوبصو
 نيف يبس اللول عي يح تاز 6 ميلا رطل يوت ني ىردص اص
 مهنا ةبيتق نبا لوقيو . ًاراغص دهملا ىف اوناك نيح مهءءابآو ءافلحلا ءانبأ نوماحي
 . قدأ ةرابعبوأ «' '” مهئابآ نم مهيتأتتناكى ملا ايادملا بسح ىلع نايبصلا نوملعي اوناك
 . مهنم اهنوذخأي اوناكىلا ر وجألا بسح. ىلع

 ام ًاريثك ناك لب « ةهفار وحنلا اذه ىلع بادتكلا رسلاج نوكت الأ ىعيبطو
 م77 ماع ىرتملا ىخلبلا ديز ىفأ نع ةاورلا انثدحي اموحن ىلع سؤبلاو قيضلا اهب ف
 نم كاذنيح ةرم ىوكش 1525 دقو ؛ تاعك ملعم هتايحح ءلب قى ناكو

 مهترهش ولاني نأ لبق ةاحناو نييوغللا نم ريثكو . ةسئابلا 2" هتايح
 دّقف « ؟#4 ةنس قوتملا تيكسلا نب بوقعي لثم ةيبص ىملعم اوءعدب ةيملعلا
 هنأ عم اهيف بدؤي دادغبب ةرطنقلا برد ىف ةقلح هتايح علاطم ىف هل تناك
 نوفلتخي اوناك اًعيمج ةماعلا دالوأ امنأك ناسنإلا ىلإ لئيخيو . (؟) ةماعلا نايبص
 بارشلاو ماعطلا لثم هنأو أر ملعتلا ةرورض نم مهئابأ سوفن ىف رقتسا الل بيتاتكلا ىلإ
 ىف ملعلا اولشمو ؛ هربك ىف ملعلا هتاف هرغص ىف ملعتي مل نم نأو ( هنع ءانغتسالا نكمي ال
 . ًادبأ لوزي الو ثبثي رجحلا ىلع شقنلاب رغصلا ىنو « ءاملا ىلع شقنلاب ربكلا
 هيبأ 000 ( بشحلا وأ سونبالا نم حاولأ ىف نوبتكي دالوألا ناكو

| َ 
 ا ) ةيرصملا ( ةرهاقلا هبط توقايل ءابدألا ماع

(1١0 

  . 1101/14ءابدألا مجعم (؟) #/)١6580م .

 ؛ىدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات ( ؛ ) بتكلا راد ةعبط) رابخألا نويع (؟) ١/77.
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 ١ مهنوسبح وأ اًنايحأ مهنوبرضيف ؛ بيدأتلاب مهنوذخأي نوملعملا ناكو ' ةيداملا
 . هجو ريخ ىلع مهتابجاو اودؤي ىح

 كلذ عمو « ةماعلا ءانبأ ىماعم نم عشاعمو الاح نسحأ ةصاخلا ءانبأ وملعم ناك
 ماّسسقو اًنيضورع اًيوحن لجرلا نوكي» : لوقي ذإ مهلا ىمأي ظحاحلا ىرن
 ىئاعملل جيرختلا نسح نايبلا نسح ناك الجر نأوأو :امهرد. نينسب اندالوأ معي نأ ىضري وهو رعشلل ةيوار نارقلل ًظفاح باسحلا ديج باتكلا نسحو انضر
 داوقلاو ءارمألاو ءارزولاو ءافلخلا ءانبأ نوملعي اوناك نم امأ ٠ ىطسولا ةقبطلا ءانبأ ىملعم ىلع بصني امنإ اذهو 76 مرد فلأب ضري مل كلذ ريغ هدنع سي
 ماكحللا ضعب هيلإ دهع نيح بيتاتك ملعم انفلسأ انك أدب ىذلا تيكسلا نبا ىوقعي الثف « ةريبك بتاورب نوظحي اوناكف راجتلا رابكو نايعألاو ةلودلا لاجر رابكو
 هللا دبع نب دم دنسأ الو «2'”ءاطعلا ىف لزجأو بتارلا هل ىبسأو هدو ميلعتل لكوذملا هلختاو « اًمفلأ اهلعج ام ناعرسو مهرد ةثارسمخ اًنيرهش اًمبتار هل لعج هنبا ميلعت ىف
 يبلع ىلإ هنبأ ملعت هدعب ءافلخللا نم ةعامجو دادغب ىلع لكودملا بئان رهاط نبأ
  هتدئام ىلع هعم ءادغلا لوانتي ةنس ةرشع ثالث لظ روهشملا ىودنلا قوكلا مامإلا
 ىقلأو مهرد فلأ نيرشعو ًادحاو تا ا وس هلا وااو« ايرهت مهرد فلأ ها لعجو هلزنم ىلإ هفارصنا نيح ًاريثك اًممدلو ًارخاف أزبخ اًنيموي ذخأي نأ هل ضرفو
 رانيد ففالآ ةثالث اهتميق دادغب ىف ماشلا بابب نيك اكد وأ تيناوحو رانيد
 0 . رانيد فلأ ملعملا ىطعأو باستمكلا هل نبأ لودخد ةبسانمب ةمخلض ةميلو مل وأ ردتقملا ريزو ناقاحلا نإ لاقيو

 عورف نم عرف لك ف اع لكل ناك ذإ 3 ءاماعلاو ملعلل 2 تاعماج لق لب « ًارود (تضبأ تناك لب « ةدابعال ًارود طقف نكت ملف « ايلع دهاعمب هبشأ تناكو « .دجاسملا تاقلح ىلإ طلتخي هدعب هماعت لمكي نأ ديري نمو ؛ ىدادعإلاو ىنادتبالا انم لعت ل لحي باتكلا ناك لب « مويلا انلثم ميلعتلل لحارم كانه نكت مو

 بتكلا راد ةعبط ) ىطفقلا ةاورلا هابنإ 0 : ١١ 6 ءابدألا 1 00/1 دادغب خيرات 0 مجعمو اهدعب امو ١40/١ (ةيرصملا 2. ؛١/07 نيبتلاو نايبلا )١(
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 ف ةناوطسأ ىلإ دنتسي ةداع ناكو . هلوح نم هبالط اهيف قدلحتي « ىربك ةقلح ملعلا

 هعمسي ال ثيي نب ريثك اوناك اذإو « نوبتكي بالطلاو هتارضاحم ىمي مث « دجسملا
» 

يعبلا عيطتسي ىح همالك لْئمَدتْسُم در هنع ديعبلا
 هتباتكو هاوقي ام عامم هنع نود

 نأ ىورُيو «سيردتلاب ضهن ذنم هراتخا ىذلا هتقلح ناكم ريغي ال ملاعلا ناكو

 دادغبب روصنملا عماجي وحنلاو ةخللا قى هسورد ىلمي لظ 77# ةنس فوتملا هيوطقن

 ركأ تناكو .2"”اهنم هناكم ليازي ال اهنيعب ةناوطسأ ىلإ سلاج وهو ةنس نيسمخ

 ىرجي ناك ام ةركاف نوماكتملا امأ ؛ ءاهقفلاو نيماكتملا تاقلح اًيالط تاقلحلا

 نآلف ءاهقفلا امأو « ملعتلاو ةجرفلل اهيلإ نوفلتخي بالطلا ناك تارظانم نم مهنيب

بسحلا بصانم ىلوت ىلإ ةليسولا ناك همتفلاب ماملإلا
 .انايحأ ةيالولاو ءاضنقلاو ةطرشلاو ة

مأو ةباتكلل قاروألاو مالقألاب مهيديأ ىف نوكسمي 0 ناكو
 اوناكو « مرباحم مهما

 بالطلا هلأس نيح ىربطلا نأ ىورديو « تاقلحلا ضعب ىف تائملاب نو دعي

 هفالخ نأب مبباجأو ءاهقفلا ضعب عم هفالخو لبتح نبا مهمامإ نع ةليانحلا

 ظ , 9 فول تناكو مهرباحمب هومر هل هبردأل وأ دعا

 توءاشي نم ىلإ نوفلتخي بالطلاف « ةرح تاعماجي هيشأ ذكنيح- دجاسملا تناكو

 ىبنلا ثيدحلا وأ مالكلا وأ هقفلا ذخأي نم مهنم + طرش ىأ نودي هيلإ عامتسالا

 مث © خيش دنع ام ذخأ تاك مهنم ريثكو « رعشلا وأ وحنلا وأ ةغللا وأ ريسفتبلا وأ

ىرخأ ةقلح- وأ رخآ خيش ىلإ هنع لوحتي
ةغللاو ودنلا ءاماع ضعب نأ ودبيو « 

 ناك 

ف « مهتردق بسح ىلع ًاروجأ هبالط نم ىضاقتي
 ملعت ى بغر هنأ جاجنلا رابخأ ق

 : هباجأف ؟ كتعانص ءىش ىئأ هلأسف « هماعتل دادغب عماجي دربملا ةقلح مزاف وحنلا

 كيطعأ انأو ىملعتب مهت نأ ديرأوع فصنو مهرد موي لك ىف ىّاسكو جاجزلا طرخأ

ختي ىبعو همزلف « رهدلا دبأ هانإ كيطعأ لظأسو « اًمهرد موي لك
 تبلطو « همي ر

 هامسف ودنلا مهدالوأ ملعي ياش ماعم ةرسأ هنم
 ىطعي لظو 9 ملعو « مهل

 ناك درب نأ ودبيو .29هيلع ردقي امب هديزيو امهرد نيثالث رهش لك ىف دربملا

 هل نالزجي اناك هريز و ناقاخ نب حتفلاو لكوتملا نأ هخيرات ىف ذإ , اع امدح

 ابتار دادغب يكاد رهاط نب هللا دبع نب دمدم هيلع ىرجأ ايفوت اذإ ىح ءاطعلا ىف
 تي

 . ١١١/1١ ءابدألا جعم (ع) ظ . 501/١ ءابدآلا مم )١(
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 للا

 هيلع بتاورلا ءارجإ دادغب ىلع هفلخ ىذلا هللا ديبع هوخأ عباتيف ىفوتيو : ل

 0 .موي لك امهرد ريقف بلاط نم ذخأي نأ نع عروتي ال هلك كلذ عم وهو

 ةاودلا 8 دجاسملاب رابكلا نيرضاحملا لثم هلثم دريملا ناك لاح لك لع

 ةاحنو نويوغل مهنمو ءاهقف مهنف « ةريثك اعاونأ اوناكو « ةيرهش بتاور م ضرفتو
 ناك مهيديأ لعو فرب ملع لك نم قولا ءايدأ مهنمو « نو رسفمو كو حم مهنمو

 مهنم ناكر ع هتعامج 2 ذخأي نف بحاصو ملاع لك ناكو . ءامدنلا جرختتي
 , هذخأت ىذلا بتارلا ةعامج لك عم ذخأيف « ةريثك تاعاسمج ىف فلس نا

 ءاملعلا ىث ًيتارو ءاهقفلا ىق اًنبتار هل دضتعملا 0 دف « درملا ذيمات جاجزااك

 قذرخا ناكو .7١2ايرهش رانيد ةئاملث ةاودلا نم هبتار غلبف « ءامدنلا ىف ايتارو
 0 ف هير نا لع قري و ناكو . 006 اًبتار بلعت لغ اجي
 نب نسحلا وبأ ناكو . ”رهش لك ىف ًارانيد نيسمخخ 11١# ةنس قوتملا
 ةاضقلا ناكو 0 فلأ نيرشع و ثيدحلا بالطل قلطي ردتقملا ريزو

 هتار نم مهضعب ىرشيأ ىبح «ةريثك بتاور نيا قو ءاوقنلا رم ةئبقلا لاجرو
 .بلحي ىضاقلا رباج نب مهارإ ,] نع ىغاملا لصفلا ىف انب رمام ون ىلع ءالئاط ءارث

 ملعلا طيشنت ىلع اولمع نيذلا مهدحر مها ارزوو نويسابعلا ءافلخلا نكي ىملو

 ُْق مهكرشي ناك دّمف .« فنص لك نم ءاماعلاو ةاضقلل ةليزخلا بتاورلا ءاطعإو

 ىرن ذإ « ناتسجس ماك نييرافصلا ةرسأ مهتمدقم قو « تايالولا ماكح كلذ
 لخأ هنأ ركذي ؟41ةنم قرتملا روباسينب ثيدحلا لهأ خيش ى ىجسشومبلا هللا دبع ايأ
 نيناماسلا ىل ىلإ مهنع لوحت مهن ةاود تلاد اأو «٠ 1 فلأ ةئامعبس ةرسألا كلت نم

 ةضهن ءاماعلل مهحيجشتب دبا ىف اودعب دقو .' 3 ايقاز 1 اوضرفف « ىراخس

 نب دم# لصي ناك ىناماسلا دمدأ نب ليعامسإ مهريمأ نأ ىورسيو « ةميظع ةيماع
 مهرد فالآ ةفنوأن 8844 ةنس قوتملا هرايد ىف نيثدحللا مامإ ىزورملا رصن

 . 7 دنةرمس هنطوم ناكس اهلثع هلصي انك « اهلثع هلصي قحسإ هوحنأ ناكو « ةنس لك

 ٠.١ ١ ص ىناصلل ءارزولا باتك )0 .151 / ١ةاورلا هابنإو 45 ص تسرهفلا 010(

 . ١5 / + ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (ه ) ةاورلا هابنإو ١4١ / ه ءابدألا مجعم (؟)
 .. 48/5 ىعبسلا (5) .١!؟/١1
 . ناكل نبا قف هتمجرت رظنا (*)
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 ؛ مهدحو مهتيالو ءاماع ىلع نوفي تايالولا ماكح- نكي ىلو ٠ اضيأ نوقفني اوناك لب

 ٠ نمو
ش اهب نوميقي دق نيذلا نيدفاولا ءاماعلا نم اهب لزني نم لك ىلع

 ًارهشأ وأ ًاره

امج نيب تعمج رصم ىلإ ثيدحلا بلط ى ةلخرلا نأ كلذ نم ىوْرْسي ام فيرط
 

 قوتملا ىروباسينلا ةمي زخخ نب قحسإ نب دم#و ركاذلا فن1 ىتزورملا رصن نبا

 تاور كوره نب كم#و ل١٠ ةنس قوتملا ىربطلا ردرج نب كم#و «ا"١١ ةنس

 ةنس قوتملا /٠١ مهتوقي ام مهدنع قبب ؛ مو ١ مهددحأ جرخي نأ ىلع مهيأر قفتاف

 مهيلع قدي رصم ىلاو لبق نم لوسرو عومشلاب مه اذإو « ماعطلا هباحصأل لأسيف

 نوسم دخن اهيف ةرص جرخأف اذه وه هل ليقف رصن نب دم , نيأ مهلأسو « بابلا

 ٠ فأعطاه 
 اذه وه اولاقف ؟ ريرج نبي دم# مكيأ مهل لاق م هيلإ اهعفدف ًارانيد

 ةعزخ نب قحسإ نب دم عم عنص كلذكو « ًارانيد نوسمخ اهيف ةرص

 ريئاندلا هذه تدفن اذإ مكيلع مسقي ريمآلا نإ مه لاق م ' قايورلا نوره نب دمضو

 ةالولا ءارو نو ريثك كانه ناك هنأ فورعن نأ بجي هنأ ىلع "يرحل هيأإ اوثعبت

 ةليزدلا لاومألاو تآفاكملاب ءاملعلا نو دعب اهئايرثأو ةمآلا نابعأ نم ءافلخلاو ءارزراو

 ةعرزن قنا نأ كورن ؛ ملعلا بلط ىلع اشحو اًعيجشت بالطلا اودمأ ابر لب

 ىعفاشلا هقفلا ى ىلزملا رصتخم ظفحم نمل بهي ناك ال٠” ةنس قوتملا قشمد ىضات

 بلعت مالغ مساب فورعملا ىرغللا رمع ىبأ ىلإ ذْفْسني ىمام نبا ناكو .«" ”رانيد ةثاب

 ةرطنقملا ريطانقلا لئاوألا مولع نع انثيدح ىف ىرئسو ؛ ؛ 9 هتيافك تقو ىلإ تقو نم

 نأ ىلإ انه ريشن نأ دب الو . نيمجرتملاو ءابطألا ىلع ى نمت تناك ىلا لاوعألا نم

 مهلمع ىلع اوذخأي نأ نوبأي اوناك ةاضقلا نم ىّتحو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ًارفن

« ىلرحلا مهاربإ | لاثمأ ةمألا داهز نع ثيدحلا ى ءانب رم امك « ًارجأ مهميلعتو
 

 فرحا ضعب نم وأ ةقارولا نم وأ ةراجتلا نم نوشيعي مهنم نو ريثك ناكو
 . ةريغصلا

وم مهسفنأ اوعضو نمو « ةلودلا بتاور نم شيعت تناك ةرماغلا ةرثكلا نأ ريغ ظ
 . عض

 ءابدألاو ءاماعلا مهيددهي ام ًاريثك ناكو «ةارسلاو ءارزولا نم بادآالاو مولعلل ةامالا

 « ظحاحللا كلذ روصي لثم ريخو مهلاومأ نم ًاريثك مهرودب مهنودهيف «٠ مهراثآ

 فالآ ةسم+ هاطعأف تايزلا كلملا دبع نب دم# ىلإ « ناويحلا » هباتك ىدهأ دقف

 مث نأ

 )١1( /م ىكبسلا (؟) ٌْ . 551/5 ىكبسلا ١1١ .

 ىكبسلا (؟) ١97/8 .
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 فال ةسمدخ اضيأهاطعأف داؤد ىلأ نب نيحألإ «نييبتلاو او نايملا» هبا اد5 ىدهأو « رانيد

 هاطعأف 0 3 نب ميهاربإ ىلإ ' 6 عر 7 م : هباتك  ىدهأ : رانيد

 هنا 0 هيلع 0 هلل 0 ُْف هتلاس لكوتملا ريزو ناقاخ نبا
 نولاني .اوناك ملع لك ؛ قو نف لك ىف نوريثك ظحاحلا لاثمأو .20ةاودلا ةنازخ
 بالطلل تارضاحملا ىف ,هدوهج ىلع ةينسلا بتاورلا نوذخأيو ةليزهللا اياطعلا هذه
 فوكعلاو او ملعلا ةبحم سانلاو بابشلا سوفن ىف لعشأ امث « اهفينصتو بتكلا فيلأت فو

 ظحاحلا لوقي هلضفو هفرش لو ؛ هلهأ نم او دعي ىبح « هيلع "2 :

 ىأرلاو معلا هاَذَع ًايبَل ىَّقْلَت ذإ شيعلا بيطي

 برألا هفرعي ملعلا ٌلْضَ» ٍلْهَج لك ةريح كنع فشكيف
 بيبط هل سيل لهجلا لادو خئاود هل سيل صّرِحلا ماقس

 نيث دحماو نيماكتملا تارضاحم ةصاخنو . تارضاحملا ىف ةعئاشلا ةقيرطلا تناكو
 ىلهأ » : لوقيف « ذئنيح نييوغللا ءالمإل ىطويسلا ضرعيو « ءالمإلا ىه نييرغللاو
 لمأو « ةريثك سلاجم دير د نبا لمأو ؛ مخض دلجم ىف ةديدع سلاجم بلعث

 ىصحنال ام ركبوبأ هدلوو يرابنالا نب مساقلا ديعورأ «٠ ىق مهقيرطو
 هالمأ سلجم » : ةمئاقلا لوأ ىللمةسملا بتكي « ءاوس نيث دحلا ةقيرطك ءالمإلا
 هدانأب ىلمملا هرونبم . خيراتلا درويو « اذك موي ىف اذك عماجب نالف انخيش
 نم درودو غةرصقب 6 ريسفتلا ىلإ جاتحي بيرغ هيف ءاحصقلاو برعلا نع مالك

 هراتخمب ام دانسإ ريغو دانسإب ةيوغللا دئاوفلا نمو هديناسأب اهريغو برعلا راعشأ .
 ىف ةريثك لامأ هل ىجاجنلا مساقلا وبأ نييوغللا ةقيرط ىلع ىلمأ هتماع نم رحخآو
 ذئنيح نيلمملا ءاملعلا ةيانع نم غلبو . (278 ةنس هتافو تناكو « محض دلجم

 نأ نوبتكيو ءيهذيمالت هبتك ام نوعجاري - ثيدحلا لهأ ةصاخو  اوناك نأ يأنسون 
 كلذ ىمسيو « ةياورلا كلت مهل اوزاجأ مهنأب ةداهش مهنع هتياور ىلع ةردقلا مهنم

 )١( ءايدألا مجعم ١١/ الو «٠ رصممب ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ عبط ) هو ( ١ / ه8 .

 (ىبحلا ةعبط ) ىضترملا ىلامأو ١ /  )5( . 148(ىلحلا ةعبط ) رهزملا + / 81.
  00ريلا دبع نبال هلضفو ملعلا نايب عماج



 ظ 0001

 لجسي دقو .2”ةياورلا ةحص ىلع ةمدق ةداهش ىهو « ةزاجإلا مساب نيث دحملا دنع

 « هيلع اهأرق هنأ لجسي دقو «كاذ وأ خيشلا اذه عامس نم اهنأ هتخسن ىلع ذيملتلا

 ىلإ لقتني م « دلب هل المع ىلع انايحأ خيشلا ناكو . خبشلا كلذ هل لجسي دقو

 مجعم لثم « كلذ ىلع نوصني اوناكو « اًبذهم وأ هياإ اسفيضم هيلعيو ىرخأ ةدلب

 ٠ ناصقنلاو ةدايزلا ريثك خسنلا فلتخم هنأ ىلع اوصن ذإ « دْيَرْد نبال ةرهمجلا

 لوقيو « صقنو مجعملا داز ءالمإلا ددعت اماف « دادغببو سرافب ًارارم هالمأ هنأل

 نم اهبتك هنأل « ىوحنلا دمحأ نب هللا دبع حتتفلا ىلأ ةخسن خسنلا حصأ ميدنلا نبا

 «بتكلل ثيدحلا ىملعلا انقيقحت ىف ةبترم ىلعأ ىه كلتو .2؟هيلع اهأرقو خسف ةدع

 ةياغ احيحص الصأ هنم صلخمتسنو « اهيلع هضرعنو باتكلا تاطوطخم عجارن ذإ

 نم ريثك ناكو . ديدس ىماع رظن مهدشري كلذ ىلإ نيركبم اودتها دقو « ةحصلا

 ( لوألا هخسن وأ هتخسن لمهي فيضيو هيف ديزي مث اًباتك ىلْمي نيح ءاماعلا

 ىلمأ هنإف ءزرطملا ورمع ىلأ دنع اناقلي ام وحن ىلع « ةريخألا ةخسنلا ىوس رقي الو

 ةيناث هذيمالت ىلع هالمأف هيف ةدايزلا ىأر مث « ةغللا ىف توقايلا هباتك ال ةئس ف

 اهضعب اهضراعو هخسن عمجف « تافاضإ ضعب هياإ فيضي نأ ىأر مث « "14 ةنس

 نم اهاوس امردهأ و باتكلل ةيئاهنلا ةروصلا ةضرعلا هذه لعجو الال7 ةنس ضعب ىلع

 ظ . ''7ةقباسلا روصلا

 دفني ال لزج دوقوب اهدادمإو ةيماعلا ةوذحلا لاعشإ ىلع لمع ام مهأ نم ناكو

 قو هقفلا قو مالكلا ىف ءارزولاو ءافلخلا روصقو دجاسملا ىف ءاماعلا تارظانم

 ناكو . لدخلاو فالمللا اهيف دتشي ناك ىلا مولعلا نم كلذ ريغو وحنلاو ةغلل

 ةبلغو ةجحلاب ةجحلا عرق لعتيل ٠ تارظانملا هذه ىلإ دجاسملا ف فلتخي بابشلا

 تارظانملا هذه راخأب نيماكتملا بتك ضيفنو ا.ذايحأ لطابلابو قحلاب مصخلا

 ضعب تارواخحلا هذه ءانثأ ىف تريثأ ام ًاريثكو ةاحنلاو نييوغللاو ءاهّمفلا بتك كلذكو

 سلجم ىف ىهالملاو وهللا عاونأو 4” رصتنملا سلجم ىف قشعلا ةيضقك لئاسملاو اياضقلا
 ,.2 20 دمدعملا

 ١١4 ص تسرهفلا ( 5) انياتك كهيازاجإلا هذه مدقأ ىف رظنا )١(

 ١١/4 بهذلا جورم )0( 4,7 ص تسرهفلا (؟ )
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 رصع لنه ماع اًمادختسا بتكلا فينصتو ةباتكلا ىف قرولا ماجا تاكو

 هرصع ىلإق نوبتكي اوناك دف « ذئنيح| ةيماعلا ةكرحلا راهدزا ىف امهم الماع ديشرلا

 قرو ىف نوبتكي اوناكو ىدربلا 00 _ نم رصحب ةعونصملا سيطارقلاو دواحلا ىف املاغ

 دادغب ىلإ هتعانص اواقنف ءاددج نمثلا عفترم ناكو نيصلا نم دروتسملا دغاكلا

 صخخرف « قروال اعنصم هريزو ىكمربلا ىبحي نب لضفلا أشنأ ذإ « ديشرلا رصع ىف
 ا ٠ تافنصملاو بتكلا تريك ام ها « هتفح“ هيف ةياتكلا ترشتناو ع هنع

 , اهيف ةراجتلل نيكاكد مهنم نوريثكأشنأو , اهخسن نم نوشيعي نيذلا نوقارولا رثك
 اهيف اوءرقيا لب « بسحف تافلؤملاو بتكلا ءارشل ال ءاماعلاو بابشلا اهياإ فلتخاو

 حيباصملا ىلع نوءرقي اهيف نوتيبيو كلذل اهنو راكي اوناكو « اهتافنصم نم اولهني و

 ىلع كلذ لمعو . لئاسراو فحصلاو راكفألا نم نوعاشي ام نوخسني وأ نوديقيو
 نيعأ تحت تافنصملاو بتكلا تحبصأ ذإ « ةعساو ةضهن ةيماعلا ةكرحلا ةضهن

 لهسأو رسيأ تناك داوزأ نودي رب اك اهنم نودوزتي « مهيديأب و بابشلاو بالطلا

 ملمأأ لئاسم مهل عمجت تناك ذإ « دجاسملا ىف ءاماعلاو خويشلا نع ىلتلا نم

 هقفلا بلطي نم نيب انراقم ظحاحلا كلذ روصيو « هعورفو هلوصأو هنوديري ىذلا
 نيك اكذو بتكلا قيرط نع هباطي نمو ءاماعلا تاقلح ىلإ فالتخالا قيرط نع

 نآرقلا ليوأتو ( ثيدحلا ) هانا بلطي لجرلا دجت دقو» : لوقي 3 ٠

 اًيضاق لسعاج الو ًاهنقفا دمي ال رهو ماع نييسعا اهقفلا نت

 طورمشلا باتك ظفحيو ةفينح ىبأ هابشأو ةفينح ىلأ بتك ىف رظني نأ الإ وه اف
 الأ ىرسحلابو « لامعلا ضعب نم هنأ نظتف هبابب رع ىبح« نييتنس وأ ةنم رادقم ىف ]

 راصمألا نم رصم ىلع ( اًيضاق ) اًكاح ريصي ىبح ريسيلا الإ مايألا نم هيلع رمي
 ءاملعلا نم ريثك ذختا ذئنيح ةراجتلا هذه جاوراو . 2« نادلبلا نم دلب وأ

 0 ديو « سانلا ىف اهنوعي ذيو مهتاءالمإ نودنيقي نيقارو دجاسملاب نيرصاخا
 '' ىساسلا دم# نب .مهاربإو ىجاجزلا دمحأ نبا ليعامسإ دربملا ىقارو ميدنلا

 اع ”اقلبرخا لإ نيحس نمو « ىبحب نب'”ايركز ظحاحلا ىقارو نمتوقاي ركذيو

 . مهرابخأو ءاماعلا مجارت ف نيقارولا ء'الؤه

 0 ل : م0 / (١ ىبحلا ةعبط ) ظحاجلل ناويملا 000(
 0 . و8 ص تسرهفلا (؟)
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 ةعابطلاو رشنلا رود لحم ذئنيح لحت تناك ىلا مهنيكاكدو نيقارولا بناجبو
 رقع وأ ديشيو « ناكم لك ف بابشلاو سانلا اهيلإ فلتخي تابتكم كانه تناك

 ةعدوم بتك نم اهب ناك امو تابتكملاب سرفلا كولم ةيائعب 71/7 ةنس قوتملا ىخلبلا

 ةمكحلا ةنازخ لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انركذ دقو 220 لئاوألا مولع فانصأ

 بتكلا ةمجرتل هيوسام نب انحوي اهيلع ماقأو « ديشرلا نوره دادغبب اهداش ىلا

 نفل ّذإ اريك ماع ادهغم هبغي اه ىلإ نومأملا اهب لوحت فضيكو# ةميدقلا ةيبطلا

 ةريثك تابتكم تسسأت دقو . ةمجرتلل نيريثك اهب فّظوو « اًمخض ًادصرم اهب
 تابتكم هسأر ىلعف ماعلا امأ « اًضصاخ ناك ام اهنمو « ماع ناك ام اهنم « رصعلا ىف
 مدلقو « بالطلا اهنم ديفيل اهيلع مهبتك نوفي ءاملعلا نم ريك ناك ذإ .«دجاسملا

 سانلا اهنم دوزتي هداك اك ءانبب ءاملعلاو نيفقثملا ضعب ا ةارسلا كلذ

 نم ءافلحلا ميدن مجنملا ىبحي نب ىلع ةبتكم ذئنيح اهرهشأ نمو« ةفلتخم ةيملع ًاداوزأ

 , ًارعاش ناكامك ةعساو ةفاقث اًفقثم اًبيدأ ناكو دمتعملا نمز ىلإ لكوتملا نمز

 هام ةميظع بتك ةنازخ هاعج اليلج أرصق اهيف ىبب ةسيفن ةعيض هل تناكو
 لك نم اهنومؤي سانلا ناكو « نومأملاو ديشرلا ةنازحخل ةلكاشم ةمكحلا ةنازخ

 ةلوذبم بتكلاو « نيسراد ةيماعلا تافنصملا ىلع نوفكعيو اهيف نوميقيف « دلب

 ناسارخ نم رشعموبأ اهيلع مدقف « ىبحي نب ىلع لام نم مهيلع ةلمتشم ةقفنلاو « مهل

 « اهرمأ هلاه اهآر املف « موجنلا نم لاب اذ ائيش نسحب ال كاذ ذإ وهو « جحلا ديري

 لوقي اك دحلأ ىبح هيف قم»آ-تو موجنلا ملع اهيف ملعتو ؛ جحلا نع برضأو اهب ماقأف

 ركذيو :؟')اًضيأ مالسإلاو نيدلابو جحلاب هدهع رخآ كلذ ناك ىبحو . توقاي
  هئاملعو رصعلا ءابدأ نم  ىعفاشلا ىلصوملا نادمح نب دمحم نب رفعج نأ توقاي

 « ملعلل بلاط لك ىلع اهفقو ٠ . نونفلاو مولعلا عيمج نم بتكب اهألم ةبتكم سسأ
 سئاب وأ رسعم اهب ,مأاذإو عيمجلل ةحوتفم ىهف : اطوخد ن هادا مب مو

 / 4موي لك ف حستفت تناكو . هشاعمل مهاردوأ ةضفو هيف ةباتكلل قرو هل فرص ريقف

 هراعشأ نم مهيلع ايلمم اهيدصاق رضاحيو ع اهفرغ ضعب ىق سلجي نادم> نبا ناكو

 نوكي داكي الو .؟')هي قلعتي امو هقفلا نم ًاروذشو ةفرطتسم تاياكحو هريغ راعشأو

 )١( ص تسرهفلا 48" )١( ءابدألا جعم 107/ ١51
 ءابدآلا مجعم (؟) 16 / ١6
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 « بتكلاب جومت ةصاخ ةبتكم هلو الإ ىرحس ىأ هبات ةنيزأ وأ ملاع كانه
 ا اهتباتكب ةيانعلا ف نوننفتيو ؟ !!اهنودلجب كا نئقارولا ضعب اهل نوفظوي

 ةلاّيسا ةينف ًافحت اهولعجب نأ نودي ريأ') مهبتك ةفرخزب مامهالا ىديدش ةيوناملا ناكو

 نايلس نب قحسإ ةبتكم نم بجعيل « ناويحلا » هباتك ىف ظحاحللا فقوتيو. ءارقلل
 رطاسملاو رتافدلاو رطامقلاو قوقرلاو طافسألاو بتكلا نم هب رخزت تناك امو ىبابعلا
 فالدعو المد رشع ىنئاب اهبتك ترادق ةبتكم لبنح نبال تناكو 22" رباحملاو
 اهعمج بتك ةنازخ هل تناكف 74 ةنس ىوتملا لكوتملا ريزو ناقاخ نب حتفلا امأ
 ءاحصف هسلجم رضحي ناكو « اًنسحو ةرثك اهنم مظعأ ري مل مجنملا ىحي نب ىلع هل
 ناريخ م وق « ةلفاح ةبتكم بلعثل تناكو 62 ةفوكلاو ةرصبلا ءاماعو بارعألا

 ع(29 رانيد ةئاهلث اهنع غلب كلد عمو . ةثالثب اهنم ريناند ةرشع ىواسي ام قارولا
 هباحصأ صعب هلأسو « ةرييك ةبتكم ىرابنألا مساقلا ن دوك ركب ىأل تناك كلذكو

 متع لع لدب ًارييخ قوسنو .'""اقودنص رشع ةثالث : لاق ؟ اهنم ظفحي مك
 ب دؤي ناكبلعث مالغ رمعابأ نأ ةاورلاىور دقف «دارفألا ضعب دنع ةصاخلا تابتكملا
 مالك نم اهدهاوشب ةلأسم نيثالث. هيلع لمأف فسوي ن ءو كلم. رمح ىلأ ىضاقلا دلو

 ىلع رمع وبأ ىضاقلا امهضرعف ؛ اًادج نيبيرغ نيتيبب اهفيعاضت ىف دهشتساو برعلا
 هب دهشتسا ام بلاغ ١ اوقرع الو امهوفرعي ملف مسشقم نباو ىراهنألا ن راو هير 3 نأ
 رو ءاج املف . هدنع نم رمع وبأ هعضو امم اذه : ديرد نبا لاقو : تايبأ نم

 نم هراد ىف ام هل رضحي نأ ىضاقلا نم بلطف . ديرد نبا لاق ام ىضاَملا هل ركذ

 نم عجرخ ىحح « دهاش دعب هركذ اذ دهاشب اهنم هيتأي لزب ملف « برعلا نيواود
 نأ ام هاندشنأ الع نإف ناتيبلا امأو : ىضاقلل»لاق 6 2« اهدهاوشو ةلأسم نيثالثلا

 ةيتكم كليو "هيف امه اذإف « هريفد ىضاقلا بلطف كريفد ىف امهتبتكف رضاح
 اًئيش انفرع ال ةصقلا هذه ثدحت مل ولو « برعلا نيواود عيمج- اهب ناك ضاق

 )١( ءابدألا جعم (ه ) فيلأتلا ةنمل ةعبطم ميط ) ظسساملا لئاس 15/ ١074 .

 ةأورلا هابنإ (5) . 74 ص ( رشنلاو ةمجرلاو 1١ / ١44 .

. 7٠١07 / 
 1م ءابدآلا رجعم 070 . هم ر/١ ناويحلا (؟)

 )9( ناويحلا ١/ ٠١.. ) )8ىكبسلا 8/١91١ .

 ) )4ىحبسلا ١٠/77 .
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 ظ ةمخض ةبتكم فّلأ مهنم ريثكو ٠ رصعلا ىف ماظعلا نيفاؤملا تابتكمب انلاب اف « اهنع ٠

 ركذن نأ كيو « ةلفاح بتك ةنازخ اهنم هيدل تناكل هتافلؤم ىوس ء) نكي مل ولف .

 ةبتكم فلؤي ام لئاسرلا تارشعو ماظعلا بتكلا نم فخ دقو ظحاحلا الئم

 ةداملا اهنم عمج ىلا تافنصملا ىوتحت تناك هتبتكم نأ هيف بير ال اميو . ةريبك

 ضعب ىصحأ دقو « ىربطلا هبناجي ركذنو . هبتكل ةيمالكلاو ةيبدألاو ةيوغللا

 بتكي ةنس نيعبرأ ثكم هنإ لاقف « هبتك اهنم فّلأو اهبتك ىلا قاروألا هذيمالت

 تام نأ ىلإ داو موي نم هبتك قاروأ نورخآ بسحو«ةقرو نيعبرأ موي لك ىف

 ظ ظ . ''!ةقرو ةرشع عبرأ موي لك بتك هودجوف

 ءاماعلا نيب بشن اًنقابس نأك رصعلا ىف ةيماعلا ةكرحلا بقعتي نم لك سحيو

 نأ نوديري الصتم اًنعارص هنوعراصي مهو هليصحتو هبلط ىف نو دج مهف ٠ ملعلاو

 ام «هب ديدش فغش هلخادي ناك عارص وهو . نيدايملا عيمج قى هورهقيو هوللذي

 اوضمأو هيلع اوردقوتو هل اودرجت اذإ الإ مهل عضخي نا هنأب ناميإ هلخادي ناك

 « بح هقوفي ال بح ىف لب « للم الو للك ريغ ىف ليلا داوسو راهنلا ضايب هيف
 « قشع ههبشيال اًنقشع للعلا ىرخأ ةرابعب وأ بتكلا اوقشع ني ريثك نع ةاورلا انثدحمو

 : ةثالث نم ركأ بتكلا أ نم تحمس الو طق رأ مد : نافه ورأ لوقيو

 ناك هنإ ىبح ناك ام انئاك هتءارق قوتسا الإ طق باتك هدبب عقي مل هنإف ظحاحلا

 ناك هنإف ناقاخن نب حتمناو « رظنلل اهيف تيبيو نيقارولا نيك اكد ىركي

 هأرقو هفخ وأ هك نم اًباتكج رخأ ةجاحل مايقلا دارأ اذإف « لكوتملا ةسلاجل رضح

 تلخد ام ىنإف ىضاقلا قحسإ نب ليعامسإو « هيأإ هدوَدع نيح ىلإ لكوتملا سلجم ىف

 . ('9اهضفشسي وأ نيتك بلقي وأ باتكىف رظني هتبأر الإ هيأإ

 ىلإ ديعب كاب نم ةلحرلا ىلإ ءاماعلا عفد ىذلا وه ديدشلا ىملعلا فغشلا اذهو

 ىلإ ٍنولحري نويوغللا ناكف « قاشم نم كلذ ىف اوم شجت ام هم « ملعال ًايلط ديعب دلب

 تاكو « ةغللا عمج ليبس ىف هتنوشحتو شيعلا فظش نم اهيف ام نيلمتحم ىداورلا

 نم عرف لك ف دا ءاماعلا مهلثمو « مهتمأ ىلع ذماتتل مهرودب نولحري ءاهمفلا

 دمحا ىخلسبلا ديز ىلأ نع توق اي هاور ام كلذ روصي ام ريخخ نمو « ملعلا عورف

 )١( م ىكبسلا / +١5 اهدعي امو )١( ءابدألا جعم 11 / ٠5“
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 لخديو خمس نع لحري نأ ىلإ هبابش ناوفنع ىف وهو هتعد هسفن نأ نم لهس نبا
 عم الحار اهيلإ هتجوتف « مولعلا مهنم سبتقيو ءاملعلا ىديأ نيب وثجيو قارعلا ضرأ

 نايعألاو رابكلا ىاو « امل ةمخاتملا دالبلا ف وطف م« .تايتس ناع اهي ماقأو جاتا ٠

 , ةمج امولع هدنع نم لسحو « ىدنكلا قحسإ نب بوقعي فسوي ىبأل م

 مولع ىف زربو ؛ هنيلاو عينت 0 « ةفسلفلا ماع ىف د

 رصعلا ىف ةلحرلاب اوفغش نم ربكأو . (27 نيدلا لوصأ ىف ثحبو عئابطلاو بطلا
 ىلإ ناريإ نم ىئالسإلا ىلاعلا راصمأ , اوازن دق اوناك ةياحصلا نآل « نوثادحملا

 نيعياتلا نم مههذيمالت مهنع اهلمح- لوسرلا نع ةريثك ثيداحأ نووري اوذاكو « برغملا

 « ىرخألا راصمألا اهفرعت ال ثيداحأ رصم لك ىف ناكف « مهدعب اوعاجب نمو

 « برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نم اهبلط ىف هظاّدفحو ثيدحلا وفنصم لحرف
 ١ ةروهشم رصم» ماشلاو زاجحلاو قارعلاو ناريإ ندم ىلإ ناسارخ نم ىراخبلا ةلحرو

 ىريسو . ىنالسإلا ملاعلا ف ثيداحأألا تاقرفتم اوعمج نيذذلا نيئدحملا ةيقب هلثمو

 اوفصيل نييفارغحا نيب عيبشت اهارتس اك « مورلا دالب ىلإ نيمجرتملا نيب عيشت ةلحرلا
 . ىدوعسملا لاثمأ نم نيخرؤملا نيب عيشت اهارتس كلذكو « مهنيعأب هودهاش ام

 نم ةصاخلا تاقبطلا ىلع ًاروصقم نكي مل ملعلاب طرفملا فغشلا نأ ودبيو

 0 ١ نيصصختملا ميتدلاعا ةلكاش ىلع اونوكي نأ بالطلا نم نوغتبب نمو ءاماعلا

 احابم دجاسملا ىف اّحو رطم ملعلا ناك ذإ ةماعلا تالا ني اكراقوم اطستناك

 هضرعتو الإ فيرط باتك كانه نكي ملو « ةماعلا تابتكملا ىف كلذكو « عيمجلل

 ءاماعلا مجارت ىلإ عجري نم نأ ةلالدلا ريكأ كلذ ىلء لديو . نيقا ارولا نيكاكد

 دا دحلا لثم نم مهباقلأ كلذ روصتتو « ةماعلا ةقبطلا نم ةرماغلا مهترك دجيس

 نم دعبأو . زرطملاو راطعلاو ل القلاو لاّتبنلاو ساوقلاو رامتلاو ىريراوسقلاو زا رخللاو

 ةشقانم نم وكشي « ىراصنلا ىلع درلا» هتلاس ىف ظحاحلا دجن نأ قمعأر كلذ
 ءارآلا كالتب ةقيقدلا مهتفرعم مدعل« ةلاضلا مهئارآ ىف ةقدانزلا» نيدحلمال ةماعلا

 نم ناسنإ لك نأ ءالبلا نمو » : لوقيل ىبحس « ةعطاسلا ةلدألا نم اهدنفي امو

 لك نأكو «« دحأ نم نيدحلملا ةجاحمب قحأ دحأأ سيل هنأ ملكتم هنأ ىري نيملسملا

 19 اس بو 1 للا ص ص ا ا و خم

 00 / 8 ءايدألا جعم 010
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 نيماكتملا جهانم نم اًظوظحوأ اظح لان هسفن نظي ناك هرصعل ةماعلا دارفأ نم درف
 ةفاقثلا لغلغت ىدم ىلع لدت ةيناث ةرهاظو . ةلاضلا لحنلاو للملا باحصأ لادج ىف
 تاقلح ىلإ نفلتخي نم ءاسنلا نم ىرث ذإ «ءانثتسا الب ةمألا دارفأ عيمج نيب

 نيماكتملا ١١ ب ريغ ةشيدلا ةفاقثلا ىف ذكنيحح تزرب هلآ ولساو# مهريغو ءاهقفلاو'

 سلجت « لست ىه ءردتقملا مأل ةنامرهق  انب رم اك - ىربل ىح
 5 « ءاملعلاو ةاضقلا اهعم سلجي و نيملاظتملا نيب مكحلاو ملاظملا عامسل ١5" ةنس
 ىوتف ىهو 225 ىربطلا كلذ زاجأو « ءاضقلل ةأرملا ةيالو زاوج ى ذئنيح ءاهقفلا
 ' نبالو ءرصعلا اذهل ةعيرشلا مولعو هقفلا ى قمعتلا نم ةأرملا هتغلب ام ىلع لدت
 10 نيف لورق تايب م ةنس قوتملا ماسي

 هياطخلاو ةلامعلاو هب .اتكللو ءاسنال اما

 لجيلاب أ ١ ةاواسع نإلاطي 0ك نم كئنيح ءاسنلا نم نأ ىلع تيللا لدب دقو

 . ماظعلا .لفاحما ىف اكل , ميلاقألا ةيالوو نيواودلا ةباتك لثم ةم.هملا فئاظولا ىف

 ةفاقثلاو او ملعلا ى ةماعلا ةيبعشلا ةقبطلا كارتشا رامث اهدحو فاول هذه نكت ل

 ثيحع اًيبعش 0 جم نأ ةاواحم ىه ؛ ةيمهألا ةءاغ ةء.جم ةرك كانه تناك دقف

 0و اي يطل اديب راجل

 ا ) 0 نايلا ) ةباتكب دارأ ظحاشلا نأ سَ ردو ٠ (رامخألا نويع » هباتك

 5 . رغيشلاو ةناطتللا) ىف ةيررعلا ةفاققثلا لمحت ام نايرب اممحفم أدر ةيبوعشلا ىلع
 تفولسأ فق اهضرعب ةفاقثلا 57 لاذي نأ دار أ هنأ انه فيضنو « ةعئار ةيغالب مق نم

 ديعب نوبو . ةقش»وأ رمدع ىأ نودب اهغيسنت ثيحب ةماعلا ماهفأ نم اهب رقي ىرصع
 ] . اهضرعو دينا ناو ةدهع ىلأو ى ةمرصالا لاغأ نم نييوغللا دنع ةفاقثلا هذه ضرع نيب

 عيطتسي الو آدردش افافج ةفاج ةياوألا دنع ىهف « نييبتلاو نايبلا ىق ظحاحلا دنع

 ةغئاس ةبذعف نييبتلاو نايبلا ىف امأ : ةصيوعلا اهلئاسع هقفلاو اهمهف نيصصختملا ريغ.

 هضرع لثملاب و .ايندلا ةيبعشلا ةقبطلل اًضيأ لب . طقف نيفقثملا نم ىلعسولا ةقبطلل ال

 يرش بكا رنة سفا مم 0. يطلعوا ل ىوطألا عرج سا 01
 ما . ٠١7 ص ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا (؟)
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 ثيحم «بعشلا نم ةفاقثلا هذه برقي وهف « ناورحلا » ىناثلا هباتك ىف ةفاقثلا هذمل
 مع نع هريك وطسرأ دنع فرع ام نيبو اهنيب جزع وهو ءاعاتمو ةذل اهيف دحي
 او رهظتسا دقل لب «برعلا نع ًاديعبالو اًبيرغ نكي مل ملعلا اذه نأ 5 « ناويحلا
 !ضيأ برقي لب «هدحو ةماعلا ن م ملعلا اذه سارقي ال وهو . مهراعشأ ىف ًاريثك هنم

 ءاظنلا لاثمأ ةازدعملا نم هباححصأ تاي رظنو مالكلا ملع «٠ هذه نم قئاقدلا قدأ لب

 لثمتت نأ ةماعلل ديري ناك اعأكو « ةديدس ةيلقع نيهارب نم تاايدن امو تايرظنلا
 للملا باحصأل اهترواحمو لئاسمال اهتشقانم ق ؛ اًيلقع حلت ىتع نيهاربلا هذه
 هادا قر ةرع دقف رامخألا نودع باتك امأو . لم اق٠ لم انفلسأ اك ىراصنلا ةصاخو

 تدايهس ! طيسب 6 هأ ةرصاعملا تافاقثلا وألا «٠ ةماعلل ةيناد اهفوطق لعجب ىبح «

 ًاضراعت اهنيب نأ  عضوملا اذه ريغ ف ذ ىلإ انرشأ ا ب ارثلر آل ىف .
 ريغو ءاضقلا ىف برعلا اياصو هج ةسايسلا قرهدي ءلاقتو سرفلا بادآ كلتف
 بتكلا باحصأ لاوقأو مالسلا هيلع حيسملا لاوقأ كلتو . مهراعشأو مهبطخو م ءاضقلا

. 
 نانويلانع ةا ةاوقنم ناورحلاو تابنلاو ماعطلا ىف دعاوقو ماكحأ التو .دهزلا ىف ةيواهسلا
 حيتت ثمل ؛ حو ضولا دشأ ةحضاو ةريس. ةلهس ةغل ىف باتكلا نقع رد كلذ لكو
 دودلس الو زجاوح دجوت ال هنأ حوضو ق نيش تيقوو برعتلا ةقبط ىف لغلغتي نأ هل
 ساوقأ وه امعإ هلك ثالذ نم ل لق امو ةيبنجألا تافاقثلاو ةيب رعلا ةفاقثلا نيب
 ةماعلاو ةصاخلا بعشلا تا. 0 سوفن نم بات كلا اذه سرق نم غلب و . ةيمهو
 بادالا هذه 56 ام لك اوامهأو سرغلا بادآ ن م هيف أم لع سانلا تكا نأ

 ةدءضاو اهاعجت ةييعش ةئبص اهطعب نأ ةتق قنا م هنأ 31 4 ىرخأأ ننتك

  7اًعصان اًيبرع اًبوث ةعيدبلا هبيلاسأب اه وسكس نأ عاطتسا امك ا :

 ميدقلا اهبوث نم م رضنأو ىهبأو عصنأ ديدحلا اهبوث ىف تحبصأ ثيحب .

 فسلفتو ةكراشمو لقن : لئاوألا مولع
 نلتفت هيف درا هني نع لرألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انثدحت ٠
 رثكأ ناكو «نانويلاو سرفلاو دنا مواع ند هاقن رعلا عاطتسا ام لك تلمش
 نانويلا نع اولقنو ٠ تايضايرلاو كلافلا لاجم ى دنملو سرفلا نع هولقن ام

 ىناثلا ىمابعلا رصعلا



 ل

 مهب لصتت ىلا مولعلا تاعومج ةيسرافلاو ةينايرسلا نع امإو ةرشابم ةينانويلا نع امإ

 ثاربلا اذه ىف نوكراشي اوذحنأ ام داعرسو « ةيعيبطلا مولعلا» تايضايرلا نم

 مه اذإو « حيرشتلا ىف ةديدج تحابم ةفاضإ ىلإ ذفني هيوسام نب انحوب اذإف

 ةيسرافلا تاروثأملا نم ةقد رثكأ ةديدج لوادجو تاحيز كالفألا تاكردل نوعضي

 ىملاعلا خيراتلا ىف اديدج ارضع قي فزراوحلا ىسوم نب دم اذإو « ةينانويلاو

هدعاوقو ربحا ملع فشتكيف تايضايرلل
 . هلك ملاعلا ىف هب فرع ىذلا ههسإ هيطعيو 

 ذنم هلك كلذل تأيه ىلا ىه ةلودلاو
 ةمجرلا ىلع تعجش دقف « روصنملا رفعج ىلأ

 اهيلإ بلجو ةمكحلا راد أشنأ نأ ديشرلا نوره ثبلي ملو «لئاسولا لكب لقنلاو

 نومأملا هفلختو « سرفلاو نايرسلا نمو ةيسرافلا روباسيدنج ةسردم نم نيمجرملا

 أدصرم اهب قحلأ ذإ « ىربك ةعماج رادلا هذه تلاحتساف
 لسرأو « ةمخض ةبتكمو

 هذه تذخأو «ةفلتخلا ةينانويلا تاروثأملاب هيتأت مورلا دالبو ةطنزيب ىلإ ثعبلا

 ايئاهن امل تحبصأ ىتح « ةمجنتلا لقنلا ىف طاشنلا ٍظعم ىلع ىلوتست تاروثأملا

 . ةيدنهلاو ةيسرافلا تاروثأملا ىلع ةيلغلا

 نع مجرتت ام ىلإ لوألا ىسايعل رصعلا ى ةمجرللا نع انئيدح ى انرشأو

 ةيكلفلا تايرظنلا تايضايرلا ىف تمجرت دقف « ةفلتخملا لوصألا نم ةينانويلا

 سوميلطبل ىطسحم ا باتك اهتمجرتي ةلقنلا ئدع ىلا :ايتاقنفم مهأ نمو ةيقيرغإلا

 اومجرتو « ةسدنملا ف سديلقأل لوصألا باتك ةمجرعب اونع اك 2« ىردنكسالا

 ملعب وطسرأ دنع لصتا ام ةصاخو ةيعيبطلا مولعلا ىف ةينانويلا تافلؤملا نم ًاريثك

 تافتضم :بطلا ى اومدرتو .« ةلذاضلا مهي امم تاتابنلا فصوبو تاومحلا

 نوطالفأل اومجرتف « وطسرأ ريغ نانويلا نم نيريثكل اومجرتو . طارقبو سونيلاج

 ةمجرللا هذه ىف اوناعتسا سععلا نأ ظحاليو . ةفلتخم تافنصم نوطالفأ ريغو

 ؛ ةينائييلا تاروثألا نم ًاريثك مالسإلا لبق مهتخل ىلإ اولقن دق اوناكو « نايرسلاب

 هوفاضأ ام عم « ديدحلا ىوطالفألا بهذملا ءاماع نم اهو لتأ نأ فداصتو

 ةرثأتملا ةديدحلا ةينوطالفألا نم وأ نوطالفأ ءارآ نم اهوسبتقاأ حورش نم اهيلإ

 ىلإ اوبسن ودبي ايف نايرسلا نإف « بسحف كلذ سيلو . نييقاورلاب وأ سروغائيفب

 باتك لثم «ةئطاخلا ةبسنلا هذهب برعلا ىلإ تلقثو «ةرشك اًبتك نوطالفأ, وطسرأ
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 صصقب جزم ناسنإلاو سفنلا ف ثودحي هروحتو وطسرأ ىلإ أطخ بوسنملا ةيبوبرلا
 حيحص هيأإ هوبسن امم ًاريثك نأ ىلع . ةيذغتلاو ةحصلاو ةسايسلا ىف دعاوقبو ةريثك

 رثك نمزلا عم انمدقت اماكو . ةيعيبطلا مولعلاو ناويح لاو بطلاب لصتي ام ةصاخو
 مهتفسالفو مهئاملعو برعلل لوألا ملعملا ادغ ىبح ٠ هراثآ ةمجرتيبو هب ماعهالا

 مهتذتاسأ ناكف تايضايرلا ىف امأ « تايعيبطلاو قطنملا ٍع ىف ةصاخو « نيفلتحما

 . سديلقأو سوم لطب و سررغاثيف اهيف

 ةكرح دجنف ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف ىضمتو « لوألا ىسابعلا رصعلا بهذيو
 اهل متو « اًميظع ًاوم ةينانويلا كغ ةعدنرللا ماتو هوقو ةدحب فاذرت ةيديألاو لقللا
 ةمجرت ىلإ ةيظفللا تابوعصلاو تاريعلاب *ىلتمت ىلا ةيفرخلا ةمجرعلا نم لاقمتنالا

 ف ًاريثك دجن اننأ قى رسلا وه اذهو . ةقيقد ةمجرت ىبعملاب تارابعلاو رقفلا

 نب جاجحلا همجرت ام كاذ وأ باتكلا اذه ةمجرت اوداعأ مهنأ نيمجرملا تامجرت

 م مهنأ ناسنإلا ىلإ ليخيو . لوألا ىبابعلا رصعلا ىمجرتم نم هريغو رطم

 ىلإ هومجرت الإ ةينايرسلا هتمجرت ف وأ ىنانوءلا هلصأ ىف اين اناتك لكتيحت اوكرعي

 اهقدعم ناك ىلا ةمدحضفلا لاومألا ذئنيحم لقنلاو ةمجرلا 0 ذأ ىذلا ناكو . ةيبرعلا

 ىلإ لكوتملا هادهأ ام ركذن نأ ىكيو « نيمجرملا ىلع ءافلحلا نم هريغو لكوتملا

 اهيلإ لمحو هرود نم رود ثالث هادهأ هنإف 5514 ةنس قوتملا قاحسإ نب نينح

 ةقينألا رئاتسلا عاونأو بتكلاو تال "لاو شرفلاو ثاثألا نم هيلإ جاتحت ام لك

 ةنالث ريغ مهرد فلأ رشع ةسم# انوه ايتار هل لعجو تاعاطقالا ضعب هعطقأو

 ناكو .'''تاعاطقإلاو عاخلاو لاومألا نم هلهأ ىلع هغبسأ ام ريغو مورلا نم مدخ

 ضعب مهيلإ اودهأ ءاوس « ةريثك الاومأ نيمجرملا ىلع نوقدغي مهرودب ءارزولا

 ىو « ةينايرسلاو ةينانويلا نيتغللا ىف هوءرق ام ىده ىلع هوفسلأ ام ضعب وأ مهتامجرت

 نب نسحلا ىدهأ انك نيباتك ربدملا نب ميهاربإ ىدهأ هنأ اقوا نب اطسق رابخأ
 ىلإ اًنعطقنم ناك هنأ نينح نب قحسإ رابخأ ىو .2"اًباتك دمتعملا ريزو دلخم

  ليعامسإ نع عطقني ال ةرق نب تباث ناكو ."”دضتعملا ريزو هللا ديبع نب مماقلا

 . ””#» ص ةعبيصأ ىأ نبا 6 ةعبيصأ ىبأ نال ءابطألا تاّميط )1(

 . 7074 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (؟) . الال» ص ( تو ريبب ةايحلا راد ةبتكم رشن )
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 ءابطألا نم ريثك ناكو 20 .ةسدنملا ىف ةااقم فّلأ هاو دمتعملا ريزو لبلب نبا

 نبا لوقي « بطلاب لصتت بتك وأ ةيبط بتك لقن نيمجرتملا نوفلكي

 نم ةعامج همساب تمجرتو ةينانويلا بتكلا هل تلقُد امم ناكو» : ةع.رصأ 1

 نب دوادو عوشيتحب هئبأو عوشيتحب ندا 2 هي وسام ن : انحيد لثم ءابطألا

 ند ناةيبحو ىروقغيلملا ليا أب نذر ند ليث ارسإو سبأ كاني ند كودماسو كويدارس

 ةمدجرملل ٌةأمدس مهسفنأ 0 كح نو ريثك ار ذو ريفا كانه تناكو 8 85 ' ( نسحلا

 مهلم 5ك )م ءافلحلا| 0 مهسفنأ 6 ةيامدلا مر ُّق كوسفانتي اوناكو “ نيسجرمملاو

 ىلا ةمكحلا ةنازخ بحاص مجنملا ىحي نبأ ىلع اهنم 157 ةفئاط ةعبيصأ ىلأ نبا '

 اليوط ءامدقلا مهب وول نمو ّ ريدم لا نب ةاييدار َ أاهنع انثي نأ قبس

 لوألا ناكو « دمدتو ىسحلاو دمع مهو ركاش نب 2" ىسوم وئب بناحلا اذه ىف

 مه ناكو (اكيناكيمللا) ليحلاب ثلاثلا فغش نيح ىف ةسدنهلاب نافسغْسشُي ىناثلاو

 ني هجرعملا نم ةعامج ىلع هد ريهش بتاور نرد اوناكو 3 ةلحد لع ةويجسا !دلصرم

 غابت تناك اهنإ لاقيو « ةرق نب تباثو هتخأ نبا شيبحو قحسإ نب نينح مهنيب

 سفانتلاو اهيلع قافنإلاو ةمجرتلاب مامهالا اذه لكو .2'"رانيد ةثامسمخ رهشلا ف

 ىلع كوم جرمملا بكأ لمؤ فاثلا يفابغلا رصعلا ق ؟ امل اًميظع ًاراهدزا 00 أهمف

 اراك قرقي ال ارهاق + اير ةقسلقلاو ملعلا عورف لك ىف ةيقيرغإلا تاروثأملا

 صيخلت 3 حرش نلوديو ةمدرت كو كب ٠ ىطفملاو ةعيرصأ ىلا نيا ل م نمو

 بتكلا تائم دحاولا مجرتملا دنع اًنايحأ غلبي ذإ « هومجرت امم ةرماغلا ةريكلا هلوهت

 هوفنصو هوه-لأ ام ىوس « لئاسرلاو .

 ْ ”ايطاكو "ع ةزس قرت قحسإ نب م مهرهشأو كئنيح نيمجرملا مهأو

 رظناو 78٠ ص ةعبيصأ يبأ نبا ١0 (5) ص ةعبيصأ ىلأ نبأ ٠.٠م .

 )١( ص ةعبيصأ ىلأ نبا ١84 .

 . 788 ص ةعبيصأ نأ نبا (؟)
 ىطفقلل ءامكحلا خيرات ًاضيأ رظنا (4)
 . ١71 ص ( جزبيل ةعبط )

 ةعبيصأ بأ نبا ىبوم ىب ىف عجار (ه 0
 ص ىلعغقلاو م87 ص تدسرهفلاو ٠

 لييمودلال برعلا دنع ملعلا)و 44١ ع مو

 8*١ ص ( ةيب رعلا ةعماحلا رشن )

 هلا قف ةرتكو 61 نم فئارلا ةيضرتا
 . مييلإ اهادهأو مهئامسأب بتكلا
 ىطفقلاو ١١6 ص تسرهفلا ف هرظنا (07)
 90١ا0 ص ةعبيصأ ىلأ نباو ١ا!١ ص

 خيراتو ٠ ١١9 1» ص لييمردلأو
 ةنحل عبط ) روب ىدل مالسإلا ىف ةفسلفلا
 (ةعبارلا ةعبطلا - رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 . 3097 ص
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 ناكو ةينانويلا ملعتو مورلا دالب ىلإ لحر « ووباسبدنج ةسردم نم اًيروطسن اًنيحيسم
 (؟7 شيبحس هتخأ نباو ٠7 قحسإ هنباو وهو « ةيب رعلاو ةيسرافلاو ةيناي رسلا اهبناجب كيج
 تامجرتلا ضعب تبسنف ءاّنعم نولمعي اوناكو « اًنجاتنإ رصعلا ىف نيم.جرملا رثكأ
 ءاج ام كلذ ىلع لدي « نوريثك ذيمالت مهنواعي ناكو . ىرخأ ةرات كاذاو ةرا اذمل

 ةمجرتلاب .نيملاع ريراحن اًباتك هل لعج » لكوتملا ةفيلحلا نأ نم نينح ةمجرت
 كا

 ع َ : :
 كا ليس ند 0 ميما ىو ٠» أومجرت اه 000 وهو هيدب ل نوم جري ٠

 هر م رع
 5 ةيرطلا بنتكلا 10 2 بفض عانس هر 0

 ظ لصألا ىنانوي هنأ همسا نم ودبيو
 هميم ال 4 ا م رع ّ ةيناي رسلاو ة ةيدر

 ىلإ ترشع أههنم سوديل اب مجرا دقو

 اهمجرت ىلا فىتكلا صعب 4هلفم 6 انا روصيو . نيتغللا ىلإ هوم جرت مغ ةراثآ نم

 لك هتمجرت كيري ىذلا باتكلل عم لازي ال ناك ذإ ا ىف ةيماعلا هتقد ىدم
 ىلع اهضعب اهتارابع ضراعو اهنيب لباق ا كفل 131 نحب عبق نيكل

 ١ ةقيقد ةمجرت باتكلا صلخع.:ساو صعب

 ] هتامدجرت تريك كالذأو « ةيبطلا ئينكلا ىلع هلثم هتيانع ففي ملف ٠ ةفسلفلاو ةيمكحلا
 ل ١

 لل و جس رحب هنأ أ ادخ لثم ,.نىودعت شي رحم نم .

 تبتكلا م جرب ىعي قحسإ هنبأ ناكو .

 ند مو.ه لطب و نينار او سديم ءلقأو نسر

 86 سير سور د تادك" مجررت 7 لوا ناك هنأب نفطصأ رهتشاو 1 ةيبلعلا نييتكلا

 (9) ةدرمغملا وكلا ف ١ سويسايد روأ أ هيلا 5و تنأب لا

 نومجرتم كانه ناك نينح اهذاتسأو ةمجرعلل ريبكلا ةسردملا هذه بناجمو
 سائثك همدجرت م مها نفق ؟ ميراج هاس قوذملا 7 رق 00 ّئ مه دريس نم : رصخلا نوقوفي

 َى ىبرعإلا صنلا حلصي ىنرعلا صنلا نإ ىلييعودلا لوقيو 3 سديلقال لوصالا

 از ا مجاب )١(

 ىدو +941 - ص. ةعيبصأ 'ىأ .نباوا م8 نش

 بتكلا رشنو صوصنلا دقن لوصأ رظنإ (4 )

 ( ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم عبط ) رس أرتسجربل
 ”١1 ص لييودلاو "0 صرول

 ىطغقلا»و 48م8 ص تسرهفلا رظنا (؟)
 ربا نع ةعبيصأ ىلأ نباو ١07 ص
 ١ 1” ص لييفودلاو 707 صروب ىدعو

 ىطفقلا»و +٠8 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (؟)
 ص ١7١

 . ه4 ص

 . ١49 ص لييمودلأو 784 ص ىطغقلا (0)

 ىطفقلاو 854 ص تسرهفلا عجايب ()
 ىدو ١45 ص ةعبيصأ يىبأ 0

 ١47 ص لييمودلاو 707 صروب
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 باتك هلو « سوالوقين ريسفت تابنلا ىف وطسرأ باتك مجرتو « ةفلتحم عضاوم

 ى ريبك رثأ هل ناكو « ةيكيناكمملا ماسجألا لادتعاو نازيملا ةيرظن ىف نوطسرق

 بطلا ىف ةريخذلا باتك هتافنصم نمو « لييمودلأ لوقي انك ىطسولا روصعلا ةينيتاال

 قوتملا ىكبلعبلا اقول نبا'')اطسق ذئنيح نيمجرتملا هبنأ نمو . نائس هنبال هفلأ .

 ىسيدورفألا ردنكسإلا حرش هتامجرت نمو « ىنانوي لصأ نم اًنيحيسم ناكي ٠٠ ةنس

 سخر طولف ىلإ بوسنملا ةفسالفلا ءارآ باتكو ىعيبطلا عامسلا ىلع نوبوليف نوج حرشو

 . نيعتسملا ةفيلخلل همجرت دق ناكو 11٠0١ ةنس جزبيل فروشنملا نو ريل ليحلا باتكو

 ىرخخأ بتك ريغ بطلا ماع ىلإ لوخدلا ىف عماخلا هباتك ربدملا نب مهارب إل مجرتو

 تمجرت حورلاو سفنلا نيب قرفلا ىف ةريغص ةلاسر هلو . نيريثكل اهمجرت وأ اهفلأ

 « سنوي نبأ '''ىبم رشب وبأ نيهبانلا نيمجرتملا ءالؤه ةمتاخو . ةينيتاللا ىلإ

 ريغو قطنملا ىف وطسرأ راثآ عيمج ةمجربب ىنع دقو « ىفنانوي لصأ نم ناكو

 - اضورعم وه اك - رودي هنأل « ةبرطضم ةمجرت رعشلا باتكهل مجرتو « قطنملا

 نوكي كلذاو ءاهنوروصتي ذئنيح نومجرتملا الو برعلا نكي مو « ةينانويلا ةاسأملا لوح
 ىف نييقطنملا ةساير هيلإ تبن دقو .27باتكلا اذهل هتمجرت بارطضا ىق هرذع ىلا

 توقاي اهب ظفتحا 5٠" ةنس قاريسلا عم وحنلاو قطنملا ىف ةرظانم هلو « هرصع
 يي

 لب « رصعلا اذه لئاوأ ذنمو « ميظعلا ةمجرتلا رصع ىهتني سنوي نب ىو

 رهظي ثيحب « اهومجرت ىلا لئاوألا مولع ىف برعلا كراشي « نومألا رصع ذنم

 نأ قكيو«ةمخض بك ان ةعدقلا مثآلادنع لئاوألا ءاماعلا نومحازي ءاملع مهدنع

 اذه ريغ ى هيلإ انرشأ ىذلاريحلا ملعل هراكتباو بزراوحللا ىسوم نب دم# ركذن

 وطسرأل رعشلا نف باتك ىف ىودب نمحرلا  ىطفقلا'و 406 ص تسرهفلا رظنا )١(

 سوي نب ىمل ةميدقلا ةيبرعلا ةمجرتلا عم ©« م84 ص ةعبيصأ بأ نباو 7١7 ص

 00 . ةيرصملا ةضبللا ةبتكم رشن ١57 ص ىطفقلا»و 404 ص لييسودلأو

 خيراتو روطت ةغالبلا انباتك رظنا (م) لييمودلا»و م84 ص ةعبيصأ ىلأ نياو

 . 76 ص ( فراعملا راد عبط ) . "9 صروب ىدو 150 ©« !هه ص

 . 18٠ /م ءابدألا جعم رظنا (:) ىبأ نباو 404 ص تسرهفلا عجاب (؟)

 دبعو 7١6 ص ىطفقلاو 51١7 ص ةعبيصأ



 و ١

 سديلقأ باتك ىلع حورش هلو ؛ لئاوألا ءامملع دنع ةقباس هل سيل ىذلاو عضوملا
 ىلرع باتك لوأ اهيف فلخ دقو ( ةيفارغحخلا ىف سوميلطي ب باتكو ةسدنطا ف

 خيراتلا اذه ذنم ةيفارغحلا ثحابملاو بتكلا تطهشنو « ضرألا ةروص هامس قارغج
 لصأألا ىسرافلا ةيذادرخن نب هللا ديبع فلؤي ىناثلا ىسابعلا رصعلا اذه حاتتفا عمو . ركبملا
 ضرأآلا دودح نايب ىف دمتعا هنأب هعلاطم ق حرصي وهو « كلامملاو كلاسملا » هباتك

 هلوانت « عوضوملا اذه لوانتي ملاع ريغ ذخأو . سومءلطب تاباتك ىلع اهكلاسمو

 ركذي مل هنأ ريغ « هيقفلا نبا امهنم مهأو 3 ىخلبلا ديز وبأو ىناهيجلا هللا ديع وبأ

 ىلوقعيلا اًيملع رهمأو هنم قدأو . ( راد ( هباتك ىعم كلذلو ىمظعلا نئادملا الإ

 لع دمتعي نادلبلا مساب اضيأ هاعس ىذلا هباتك ق هارن ذإ“ ىبابعلا بوقعي نب نما

 نم تبثتمللا دهاشملا فصو اهل اًنفصاو مالسإلا رايد ىدالبب فاوطلاو ةلحبلا

 ةريزج دارفإب ذئنيح اومتهاو . برعلا دنع ايفارغتا ماع لماكت مت كلذبو .رابخألا
 ى 754# ةنس قوتملا ىنادمهلا دنع دجن ام وحن ىلع بتكلا ضعبب اهتيفارغجو برعلا
 . (« برعلا ةريزج ةفص » هباتك

 . كلفلاو تايضايرلاب اوضهن ايفارغحلا ملعب ذئنيح اوضهن ام وحن ىلعو ]

 شبح نومأملا ىصرم ىف هذيمالت نمو « ىتزراوخللا ىسوم نب دمحم مهمدقتي

 دمدسأ رصعلا طساوأ ىف نييكلفلا ىهبان نمو . همهم ةيكلف لوادج هلو «٠ بساحلا
 : ةينيتاللا ىلإ ةريثك تامجرت هل( كالفلا لوصأ » : هباتكو ىلاغرفلا ريثك نب دم# نبا
 . بالرطسإلا ىف ةفاتحم بتك هلو 237 سوقين ربوك رصع ىنح ًاريبك ًاريثأت كانه كرتو
 7077 ةنس قوتملا ىخءابلا ريثعم وبأ ةعساو ةرهش ذئنيح اورهتشا نيذلا نييكلفلا نمو
 ةريثك بتك هل تمجرتو ىطسولا روصعلا ىبحيسمو برعلا ىف عساو ريثأت هل ناكو
 ىزيرينلا متاح نب“ ىلضفلا رصعلا ىف نيهبانلا نييكلفلا نمو . (9 ةشيتاللا ةغللا ىلإ

 هلو موجنلا تاكرحو كالفألا ةئيهو ةسدنهلا ع ىف امدقتم ناكو ٠١" ةنس قوتملا

 جزبيل ىف هزتروك اهرشنو انور ك ىد راريج اهمجرت سديلقأ لوصأ ىلع حو رش
 بهذم ىلع جيزو كلفلا ىف سوميلطب باتك ىلع اضيأ حورش هلو 1848 ةنس

 *١6. ص ىطفقلاو 4 . ٠ ص تسرهفلا ةيدرلا يق نانو 512: نم ,لسسوقلا 59

 ١5 « ١١ه ص لييمودلأ هيف رظنا (؟) . *م5 ص ىطفقلاو ؛ ٠م ص تسرهفلا ىفاغرفلا
 . 504 ص ىطفقلاو "4٠ ص تسرهفلاو هتمجرت عجأرو ١594 ص لييسودلأ (؟)
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 ةرضاخ ناكو . اههاجتا ةفرعم وأ ةايقلا تمس باتكو « دنه دنسلا » أهياتكو دنملا

 مالسإلا ىف دحأ ماع الور 6137 ةئس قتلا :ناتس قي ياس عوفي ا17 قاحلا

 مر ع كمر ناكر اهتاكرح ناحتماو بكاوكلا داصرأ حيحصت ى هغلبم غلب ٠

 ةتشملا تاكرملا حالصإو نيرينلا داصر أ 3 ليلج جير هأو ) تا ارغلا رهن ىلع 00

 ل صخلا كقو م ةينيد اللا ىلإ هيي“ ر مجرتو 60 سوم أطيل ىلطسحملا تاثك قى : |مهل

 ٠ ةيكلفلا هثحابم ةيمهأ

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب

 هع يقل ءهتسارد 0ك هئاطخلأ نم ًارشك سوم لطي فرجع ص ببسل

 ةاديضلا  كعنيس لمدك# هظقاكو  ةسيئلفلاو :ةيلثلا مولعلا تضهن لثملابو

 : ةميدقلا بقحلا كلت ىف ,ىئايميك ربكأ لوألا ىسابعلا رصعلا جتنأ دقو + ءايميكلاو

 لو كاأكو .روك دملا رصعلا نع انياتك" 1 4 انمملا نأ ىو 3 كايح ند ا وهو

 اذه 2 ) تاورهلا (( هباتك ظحاحلا| 5 3 هرءاه لعو وطسرأل ناوي ا بات ت5 مجلرت

 ١978 ةنس رشع عبارلا ددعلا سيزبإ ةلجب قف تادكلا اذه نس ومالب للحم 5 8

 لظو ا ملعو ناويجلا| يلعو ةيئامكلا ةعبطلا نمد هيلع لم ةشد ام ا أ ديره
 ع 1 5 1

 حيحصت لواحن لكو « بطلاو ءايمدكلاو ةاديصلا بتك ة همدحرت لع لو رثوتي كو جحرمملا

 مهاومأ نوعجشي اتاك مهنا رع عيطتسي ام لكب ءابطألا ةدافإو هقبس نم ةمجرت

 0 اعوشرتخب مهمه نهدف 5 مهاب مجرد تيتكلا نم ًارشك ثآَو ةمجرملا ةقلغلا

 لكوتملا ةفيلخلا ىهاضي ن ناك "نأ هئا أر ةريك نم خلو و « عوشيتخمب نب ليئاربج نب

 هتاكعو صعب ق : ءاود لكوت مل فهصو هنإ لاقيو 3 . برشملاو لكأملاو ّس ترفلاو 8 زأا ف

 تنتك م اري 5ك نيزح 4 لشدو َ بانثلا ن نم ا نيثالثو مهرد فلأ 0 مل هل ر

 ناتسرام بحاص آ ىدعيسملا ىلهس 00 روداس هرص أحب ناكو ُ  ةيبطلا ا

 كآن ا ُْف عمي ناك ةاديصلا 8 4أ باتكي رهتشاو "نم ةئس قوتملا روباسدنج

 .سداسلا نرقلا ىف ذيماتلا نبا باتكر هظ ىبح هيلع نودمةعي ةلدايصلاو ءابطألا لظو
 ليسن بسسس هل

 ١8 « انه نم لتيالا هين رانا 600

 . 78١ ص ىطفقلاو ؛ ٠م ص تسرهفلاو

 . و5 ص لييمونلأ )١(

 ىطفقلاو 457 ص تسرهفلا هيف مجار ()
 قو ٠١١ ص ةعبيصأ ىأ نبأو +٠١ نص

 ىثولاب ةلقثملا ةبلا سبلي ناك هذأ ىطفقلا

 . رانيد فلأ اهميق
 470 ص تسرهفلا روباس ىف رظنا (؛)

 مس انيدصأ نأ نيارتع انا نس طققلاب
 . ١752 1/0 ن ليسودلاو
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 لب 0! ملسأ ىذلا ةرق قرن هتسان دا رصعلا ىف ء ءايطالا رابك نمو

 ةسمدالا دادغب تاناتسرام دلقتو ١“7 ةنس ىبح شاع دقو « هللاب رهاملا ةفيلحلا

 تناكو ردتقملا ةفيلخلل امهدحأ « نيريبك نيناتسرام م. ةنس قف ىبو 7١8 ةنسا

 رانيد ةئاّيس اًيرهش هيلع ةقفنلا تناكو همأل ىناثلاو رهش لك ىف رانيد ىتئام هتقفن
 :ايرهش هيلع ةقفنلا تناك 8١١ ةنس دادغبب اًشلاث اًناتسرام تارفلا نبا ريزولل ماقأو
 ىلع دادغبب اعبار 7 م9 ةنس دادغب ميكاج مكجبل ىبو « رانيد  ىئام

 ىورس ام فيرط نمو . ةفلتخملا تاودألاو ءابطألاب هدوزو ةلجدل ىبرغلا 'ىطاشلا
 ءابطأ درفي نأ هرمأي 0 ةفيلحللا ءارزو دحأ سابعلا نب دماح دجن نأ
 ايعرم ًاديلقت كلذ لظو ٠ ةبرشألاو ةيودألا مهعمو نيمو مهنوروزي نينوجسمأل
 قارعلا داوس ىف نيحالفلا ىلإ نيببطتم لاسرإب اًضيأ هرمأي هارنو « رصعلا ةياهن ىح
 اهيلإ وعدت ىلا ةدملا هنم بناج لك ىف نوميقيو هب نوفوطي تارفلاو ةلجد ضوخب
 « رصعلا ىف اورتك نيببطتملا نأ ودبيو . ةبرشألاو ةيودألا 1 مهعمو ٠ ةجاحل_ا|

 م8١ ةنس ق خاب اهدحو دادغب ىناج ُّف مف دع نأ ةعسصأ ىلأ 5 رك ذبل .ى

 . ناطلسلا ةمدخ ىف ناك نم ىوس نيتسو فينو لجر ةئامن ام

 ركب وبأ ره . ىطفقلا لوقي امك ٠ ريزقفلا ف عفادم ريغ كاش ةهبيبطت
 قبسو « ىرلاب همسا نم نيبتي امك دلو ٠٠# ةنسىلاوح- قوتملا ىزارلا ايركز نب' '”دم#
 هتايحس أدب دقو (ءايبنألا قيراخم » هباتكب انماأو ةقدنزلا نع انئيدح- ق 5 انضرع نأ
 هنطوم ناتسراوب ىف لمعو « بطلاو ءايم.يكلاب لغتشا 6 : ةيضايرلا مولعلا ةساردب
 نم نيريثك مساب فلأو 3 دارو ناريإ ندم ىف لقنتو دادغب تاناتسراوبو

 هبتك نم ريثك ةينيثاللا ىلإ مجرد « ةمههملا هبتك نم ةفئاط هاخللا ىوذو ءارمألا
 لاز امو « زشع عباسلا 2 ىبح عفادم ريغ بطلا ةجح ِظ ةيبطلا
 لش ةنس سيراب ىف رشن دقو مويلا ىح هراثآبو هب نو عب نوةرتشملا

 انثيدح ىف ةروكذملا عجارملا هتمجرت ىرظنا (6) >< تسرهفلا ىف تباث نب نانس مجاب )١(
 صروب ىد مجار و« قباسلا لصفلا قةقدانزلا نيب هنع .نباو ١١ ص ىطفقلاو 41م0 2« 894 ص
 . )الم - ١7١ ص لييمودلاو 1 ةرهازلا موجنلاو ؟١٠٠ ص ةعبيصأ ' ىبأ
 . الو ءلو#”/»#



 و اا دع روع يزاحطم
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 ه5 بطلا ُْق لح هنأ نيبث هنمو فو رييلا هركذ ىذلا هبتك سرهف

 ١ اقيزيفاتيملا فو ٠١ تايضايرلا فو ١7 ةفسلفلا قو "# تايعيبطلا قو اًنباتك

 هباتك بطلا ىف هبتك ريكأو 7+ ءاسمدكلا قو 4 مالكلا ملع فو م8 قطنملا فو

 « ةينيتاللا ىلإ ءازجأ هنم تمجرت دقو « ةمخض ةيبط فراعم ةرئاد وهو « ىواحلا

 اذه ليو . اهرطخخ اه ةيكينيلكإ ةظحالم 8 فوهري ام سكام هنم جرختساو

 ناسارخ ىلاماسلا ريمألا ىلإ هادهأ ا ىروصنملا هباتك ةيمهألا ف ىلا باتكلا :

 روصعلا ىف ًارارم ةينيتاللا ىلإ مجرت ©« سيفن باك وهز « قحسإ نب روصنملا

 ل هباتك أ ارارم ةينيتاللا ىلإ اًضيأ هل مجرتتو . ةضهنلا رصعو ىطسولا

 ةيزيلجنإلا ىلإ ةثيدح تامجرت هلو « تايئاب ا يبلع ثحب وهو « ةبصخلاو

 ؛ ىسفنلا بطلاب اًضيأ ىعع دّقف هدحو ىمسحلا بطلاب ن عي ملف . ةيناملالاو ةيسنرفلاو

 نم ا هيف وهو « ةرهاملا ةعماج هترشن 6 بطلا ف اياتك نلأ دإ

 نأ اًنيبم ةيسفنلا للعلا»و ضارمألا ببست ىلا ةيقلخلا صئاقنلا اًضراع لقعلا نأش

 للعلا كلت نم صلخت هر رضو هعفن نيب انزاوم ىلقعلا هرايعم مكح اذإ اهب باصملا

 مهنأ مهاضرم | أومهوب نأ ءابطألا حصني ناكو . بام ريغ ىلإ هتقرافو ضارمألاو

 ناكو . سفنلا قالخأل عباتا هيأ, ىف مسحلا جازم نأل كلذب اوقثي مل نإو ءاحصأ

 ءايميكلا ةعانص ملعت اذإ الإ امقح انؤوسليف نوكي ال فوسليفلا نأ العم ءايمدكلاب من مهي

 ا ةعدق ىدابم ةسمخب نمي ناكو . انمدق ان ةفلتح بتك اهيف هلو ؛« اهيف رهمو

 سفنلاو ىلاعت هللا : ىهو ساروجاسكنأو سيلقوذابنإ لثم نانويلا ةفسالفب اهيف

 ىدابملا هذه مدقب نمؤي ناكو « قلطملا نامزلاو قلطملا ناكملاو لوألا لويهماو ةيلكلا

 ] 00 دوجول اهنم دب ال هنأو

 مهرودب برعلل حبصت نأ ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا ةفسلفلا تلقت دقو عي ناكو

 خيلم ةقسلفلا كلت ه مهيلإ جرت ام نأ انب رمو « ةلقتسم عيارط تاذ ةفسلف

 نأ ىف اببس كاذ ناكو « اهب نايرسلا رثأت قيرط نع ةديدخلا ةينوطالفألا ةغبصلاب

 فوسايف ةماكا نيقدلا ىمعملاب ىلرع فوسليف كوأ لعلو . ةعرنلا كلت مهتفسلف بوت

 نم ليصأ ىبرع وهو « قحسإ نب بوقعي'”ىدنكلا وه رصعلا اذه ىف هب ىتلن

 ها يلا رم
 ماعل ةرهاقلا ةمماجم بادآلا ةيلك ةلجم ىف فورامملا ةرئادو 86 ص ةعبيصأ ىبأ نباو 75ص
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 ودبيو دادغب ىلإ اهكرت مث ةرصبلاب أشن «برعلا فوسليف بقل كلذلو « ةدنك ةليبق
 نيح دعب ايف لفأي همجن لعجام كلذ لعلو « لازتعالا ىلع هتأشن ف بكأ هنأ

 رخاوأ ىح شاع هنأ ودبيو هتافو ةنس فراعت الو .لكوتملا دهعل ةازتعملا مجن لفأ
 , تائملاب لب تارشعلاب دعت لئاسرو بتك هلو .ثلاثلا نرّملا نم سداسلا دقعلا

 نكد نيتث ام و>ن ىطفقلا دنعو تعيراو نينا وحن ميدنلا نبا دنع غلبت ىهو

 ةيكلفلاو ةيسدنهلاو ةيضايرلا مولعلا لوانتتو « نينامو نيتئاموحن ةعبيصأ ىلأ نبا دنعو
 مجرت دقو . بطلاو لدحلاو مالكلاو ةسايسلاو قالخألاو قطنملاو ةيعيبطلاو ةيفارغخلاو
 هباتك نإ ىليمودلأ لوقيو « اًمقيمع ًاريثأت اهبوعش ىف رّثأو ةينيتاللا ىلإ اهنم ريثك
 نبا هبتك ام ضعب نم مهفي دقو .نوكيب رجور ىف ًظوحلم ًاريثأت رثأ ةسدنهلا ىف

 ل هنأ نوثحابلا ىريو ةينايرسلاو ةينانولا نع مجرتي ناك هنأ هنع هريغو ةعبيصأ ىلأ
 تابيذهت هلو « امهنع مجرد ام ضعب ححصيو حلصي ناك امنإ « امهفرعي نكي

 اًنبتك هل نأ هريغو ميدنلا نبا ركذيو .تاقيلعتو حورش اًمضيأ هلو « مجرد ام ريثكل
 : ىلازتعالا ههاجتا ىلع لدي دق ام « ةدارإلا ةيرح وأ ةعاطتسالاو لدعلاو ديحوتلا ىف

 ىعملاب ىالسإ فوسليف وهو . لقعلاب هتداشإ هدنع هاجتالا اذه ىلع ةوقب لدي امو

 ىلإ بهذي ناكو ؛ نوف اعافد اهنع عافدلاو ةوبنلا تابثإ ْق لئاسر هل ذإ « قيقدلا

 ةطيسب سفنلا نأ ىلإ بهذو « ميدق هنأ همعز ىق وطسرأ كلذب افلام ثدحم ماعلا نأ

 هذه نع ضيفت ةيناسنإلا سفنلاو « كالفألا ملاع ردص اهنعو « هللا روذ نم اهنأو

 ىبح « هنع ةلقتسم اهرهوج ىق لظت اهنكلو « دسحلاب لصتت ىهو « ةيلكلا سفنلا

 ىف رثؤت امنإ اهنأل « اهيف رثؤت ال بكاوكلا نإ لاقو « ةريبك ةذل تذتلا هتقراف اذإ
 امفو ةيعيبطلا هثوحب نود 2 . ةضايرلا ىف ةيفسلف ثوح هلو . ةيعيبطلا رومألا
 ىه ةيمالسإلا ةفسلفلا اهب عبط هل ةيفسلف ةيرظن مهأ تناك امبرو . ةعيبطلا ءارو
 لقعو « هللا وه لعاف لع ىلإ هل هميسقتو فراعملا ردصم لقعلا نأ ىف هتيرظن

 « هلئاسر نم ىرشأ ةعومجمل ىناوهألا داؤف لييمودلأاو ١756 ضروب ىدو 98١م -
 ىفروألا ركفلا نيوكت ى برعلا رود باتكو روتكدلا ةمدقمم ١49 6 #١١ ص

 بادآلا راد معبط) ىودب نمحرلا دبعل لئاسرل ةدير نأ ىداحلا دبع دمحم
 4 و داّبعالا ةعبطم عبط( ةيفسلفلا ىدنكلا
 دمحأ روتكدلا ةمدقم كلذكو « ةرهاقلاب
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 ناسنإلا لخاد ىف نمكي ةوقلاب ٠ لوصدح دعب لعفتملا لقعلا وه ةكلملاب لقعو

 كرد نارا نأ .ةررق اهو: ....هتالوقعم. ريخلل دقي .نيبف لّقعو « هيف تالوقعملا

 نه اهب ىلصتي امو كتايلكلا هارد لقعلا نأ نيح ىف قةيداملا روصلاو تايئزحلا

 نما لدفلاا ةيفس ىرع كت او قاس مسا ىهانت ىلإ بهذو . سانجألاو عاونألا
 دصقي ناك امنإ هنأ نظلا ربكأو « اًنفينع موجه ءايسكلا مجاهو « ةوقلا ةهج

  4فشكو هقارخلاو رحشأاب لصتملا وه « هرصع ف عاش ءايم..كلا ل ما

 + .قاريسالا

 فس( ضرأ مدتخا هنإف ىدنكلا وه فوسليفب حتستفا دق رصعلا ناك اذإو
 دمحم نب دمحم رصن وبأ () ىلارافلا وه ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف ةريبك ةناكم هل

 باراف ىف دأو ٠ ىسراف لصأ نم هنإ لاقيو "4 ةنس قوتملا ناخرط نب

 نم ناسارخخ ىف ناك ام هتأشن ىف نعلت هنأ 0 . رهنلا ءارو ايف كريلا دالي نم

 تايضايرلا ىلع ًبكأو ٠ دادغب ىف اهبلطي ىضع ام ناعرسو لئاوألا مولع
 ناعرسو ء نيرقلا عطقنم اًباعيتسا هلك كلذ بعوتساو تايخإلاو تايعيبطلاو

 2 ىدنكلا هربكأ ىذلا لقعلا نيبو هنيبو ةهج نه فينحلا نيدلا نيبو هنيب قفوي ذخأ ام

 ةيمالسإلا ةفسافلا ليكشت ىلإ كلذ لالخ نم ذفني نأ عاطتساو « ىرخأ ةهج نم

 ظحالاب ام لوأ لعاو . عفادم ريغ نيماسملا فوسليف ده تبع ةةركدلل ونه ف

 سرو هغاشيف نع بغريب وهو « تايعيبطلاب ىبعي ال وهف « تايهلإلاب ىبعت اهنأ هتفسلف ىلع

 ن« هيأإ ىدؤي امو قطنملاب هماّها ىف لقعلا هرابكإ حضتيو . نييضايرلا نم هبارضأو

 روصت نم هائاسم ليصفتو وطسرأ دنع 0 1 هايس و17 تاناسا

 : تاياكلا ثح ف قمعتيو« ةتوافتم نظ بتا ارمو ةسيقأو نيها اربو اياضقو قيدصتو

 ىلإ هباهذ كاذ نم « ىطنملا ىلقعلا ه هركف حض ة:, ةيحلإلا هتفسلف نم بناج لك قو

 هنأ ىه هلل ةفص لوأ لعج كلذبو ؛ د امإو دوجولا بجاو امإ دوجوم لك نأ
 1 و م ل م ب ب ع يسم دي سب

 ةعبط) هلئاسرل ىصي ريد ةمدقمو ١97 صروب م١٠88 صص تسرهفلا ىنارافلا ىف عجار )١(

 تعبط ىرخأ ةعومجم رظنا»و « (نديل ٠.8 ص ةعبيصأ ىلأ نبأو 70717 ص ىطفقلاو
 نيمأ دمحأل مالسإلا رهظو دابآ رديح ى موحرملا ًاثحنو ةيمالسإلا فوراعملا ةرئادو

 . ٠ :١١ ( لوألا ةعبطلا ) عباسلا هزحلا ىف قزارلا دبع قطصم خيشلا

 ىدو قشمءب ىلرعلا ىملعلا عموم ا ةلمم نم
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 ثداح ىرخأ ةرابعب وأ دوجولا نكمت هادع ام لك نأ نيح ىف دوجولابجاوأ دوجوملا
 دوجوملا هدنع وهو ؛ ةحضاو فينحلا نيدلاب ةركفلا هذه ةلصو . هدحو ميدقلا وهف
 زيحتي ال وه ذإ ©« ه دح نكمي الو هيف بيكرت الو هل سنجاالو تاذلاب درفلا لوألا

 اذإو . ةفرعم لك أ هب انتفرعم نوكت نأ بجننو تادوجوملا لكأ وهو « ناكم
 اهاياضت 6 مام تايعيبطلاب انتفرعم ن ملكأ تايضايرلاب انتفرعم تناك
 سيقبو . اًنعيمج تايعيبطلاو تايضايرأاب انتفرعم قوف هب انتفرعم نوكت نأ بجو
 نأ ىلإ بهذي وه اذإف « هرصعأ فوصتلا نم رخآ سبقب هجزعي مسبق ةفسلفلا ن

 ٠ لتو
 ريكألا كلفلا ك رك دا لوألا لمعلا وه وهو هلاثم لرآلا ذنم هنع ضيفي هللا
 لوقعلاو ءةيوامسلا مارجألا اهنع ردصت ىلا ىهو ؛ ةيناملا كالفألا لوقع لقعلا اذه
 ةثااثلا ةيترملا قو « ةيناث ةبترم دوجولا ىف مهتبترمو ءامدلا ةكئالم ىه ةعمتجم ةعستلا

. 
 ىلفسلا ملاعلاب ىولعلا 00 م. ىذلا سدقلا حور وهو نايسالا» ف لاعفلا لمعلا
 ةيترملا 3 ناسنإلا قار ذأ 7 0 هلا هج ا فو ةيلكلا سفنلا ةعبارلا ةبترملا و

 حضاوو . ءاسجألا سب اللثف ا 3 ا ملأ امأ 6 افاد تسيل لاعفلا لققعلاو

 ةةسالفلا دنع لوألا ةلعلا وهو هللا رك ذ دقف « فسلفتلا اذه ىف ىتالسإلا ا
 ناكو . امل ديدج ريسفت عضو ةاواحم عم سدقلا حورو ةكئالملا تركذو
 ثحيو . لقعلا وهف سفنلا لاك امأ ٠ مدا لاك سفنلا نأ ىلإ بهذي
 ( اهتاجردو اهلدررشش نع هيف ثدحست ىفوصتلاب ضي همف رت شحم ةداعتسلا ُْف
 نأو , ةيمسحلا ةيدامللا تاذللا قوغت ةيحورلاو ةيلقعلا تاذللا نأب ةوق ف حار صو
 لاعفألا هبأر ىق اهتادأو ٠ اهتاذل بللطت امتإو اهءارو ةياغل ساطت ال ةداعسلا
 لالغأ نم ةقطانلا سفنلا تررحت اذإ الإ "كّرادت ال ىهو « ةليمحلا قالخألاو
 ا نأب ةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ هباتك ق حرصيو ٠ تاوهشلاو ةداملا
 ذإ ؛ ةمسملا تاذللا اًبنجتم ةيفسلفلاو ةيمالسإلا لئاضفلا لكب اًيلحتم نوكي نأ
 ةلضاف ةنيدلا تناك ةلضاف ًاريخ ناك اذإف « اهرشو اهريخب ةندملا لثمدت هيف
 . اديك اذان اهنق محلا دسفو ةيندملا تراهنا نقساف ًاريرش ناك اذإو
 ١ ى ناسنإلا هن ةبترم ىلعأ هدنع ىهو ٠ اريك ةوبنلا ركذي وهو
 ىبسحلا كاردإلا نيب ىطسو ةبترم ىف - اهحضوي ىك  اهعضي وهو ' لمعلاو

 و
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 نو لقعلا تايرظن نمو مالسإلا ةيناحور نم تةدمتسا ةيلقع ةيمالسإ ةفسلف

 ةصلختسم « اعيمج رصانعلا هذه نيب ةجزام نوطالفأو وطسرأ ةصاخنو ةفسالفلا راكفأ

 . ةديدسلا اهوصأو ةطيسولا ةيمالسإلا انتفسلف اهنم

1 

 خيراتلاو دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع
 ؤ

 ءاملع نيب بشن ىذلا سفانتلا ىدم لوألا ىمابعلا رصعلا باتك ىف انيأر

 ريرازق مهعمو ىداوبلاو دجن ىلإ نواحرب ارئاكت كيكو ةغللا عمج ى ةفوكلاو ةرصبلا

 فو ريثك ىضمدقو .ةيلصألا اهعيباني نم ةغللا تاملك اونو ديل فحصلا لامدأو دادملا

 هاجنو ةيدابلا ىلإ نوجرخي رصعلا اذه ىف دادغبب امهذيمالتو نيتدلبلا ءاماع نم

 ىلإ اوفاضأو راعشأو لاوقأ نم مهتنسلأ ىلع ىرم الل مهنم عامسلاو بارعألا ةهفاشا

 ذخأو . مهبارضأو ديز ىلأو ىضلا لضفملاو ىعمصألا مهتذتاسأ نم هوعمس ام كلذ

 دإ « دنسلا رصعلا اذه ىف نّركت ام داعرسو « مهتاياور مهنع نولمي مهذيمالت

 نع : 288 ةنس قوتملا نوره نب ديعس نا ىلأ ىدنانشألا لثم ىوغللا ماعلا لوقي

 نيل ب ا و نب هللا دبع دمحم ىلأ ىنّوتلا

 قري كيسا عم هلمح ىعمصألا ملع نأ اكو رعمو . ىعمصألا نع لهابلا مكاح نبا

 وبا ىدايزلاو 78١ ةنس قوتملا ةريغملا نب ىلع نسحلا وبأ مرثآلا مهنم ةعامج ملاح

 . 11 ةنس قوتملا جرفلا نب سابعلا ىشايرلاو 748 ةنس قوتملانايفس نب مهاربإ قحسإ

 ىلع ءىش لك لبق نودمتعي اوناك ءامدقاا نييوغللا ةاور نم مهبارضأو كئلوأ لكو

 .صوصتنلا ةءارق ق مهيلع طلغ لوخد ةفام هيلع بوصرح هذيمالت ناكو « ءالمإلا

 ةيشخخ « هاوس نم هنوزيمي اوناكو « بتكلا نع اننايحأ ذخأي نم مهنم ناك كلذ عمو

ءاملعلا هيف فلأ ىح فيحصتلا عستاو« أرق امف فحص دق نوكي نأ
 . ةدرفم ابتك 

 « مهليدعتو ةاورلا حيرجت ىف ثيدمحلا لاجرب نورثأتي دنسلاب مامهالا مهلعجو

 اورثات لاب و.+ دادي و ةفركلا ةايزغ نم اجرحت دشأ كلذ ىف ةرصبلا ءاماع ناكو

 قابنالا قبا نع وكوب تعقلاب ةدوحلا باَلُأب تاياورلا ضعب بيقلت ىف مهب
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 امأف «داحتآو ةرتاوتم تاملك : نامسق تاملكلا » : هاوق 78# ةنس قوتملا قوكلا
 امأو ٠ ملعلا ديفي ىعطق اذهو «برعلا مالكو ةنسلا نم رتاوت امو نآرقلا ةغلف ةرتاوتملا
 نوعم< اوناكو . 62'”رئاوتلا طرش هيف دجوي ملو ةغللا لهأ ضعب هلقنب درفت اف داحالا

 كلذ روصي امي «مهصيصاقأو هراعشأو برعلا لاوقأ ضعب نم اًتاتشأ هنولمي اهف
 ' راعشأو لاوقأ قفساتكلا نوفلؤي اوناك اًنايحأو . 741١ ةنس قوتملا قوكلا بلعث سلاجم
 دحأو عوضوم ىف تاماك نوعمج اًننايحأو ٠ بلعث سلاجم لثم قفتا اميح لاثمأو
 باتكو 747“ ةنس قوتملا قوكلا تيكسلا نب بوقعيل ثنؤملاو ركذملا باتك لثم
 قوتملا ىرصبلا ىفاتسجسلا نامع نب دم نب لهس متاح ىلأل ريطلا باتكو لخنلا
 ءاستحسإ ةغللا تاماك ىصحت مجاعم ذئنيح رهظت نأ ام ناكو . 76٠ ةنس
 ليلخلا لإ بوستملا نيعلا مجعم ترقارولا كوانت نا كملت مو ءاهيناعم ىلع ةلاد اقيقد
 فلؤي هاندجو 1 ةنس قوتملا ىرصبلا نسحلا نب دم# ديرد نبأ ناك اذإ ىبح
 لوقو هل ءامدقلا دقن نم مغرأ ىلعو « ةغللا ىف ةرهمدللا : ريبكلا ىوغللا همجعم

 نيعلا مجعمل فيرحت نم رثكأ سيل هنإ 08 ةنس ىفوتملا هرصاعم ىوكلا هيوطفن
 ًاريثك اوعم< نأ ىلإ ةئشانلل ةغللا ميلعت ةركف مهلتعلف دو ٠ ًارهاب المع دعي ليلخلل
 لئماباتك اهيف اوفلؤيو ىفاعملاو ا نم ةفئاط ىف ةبيرغلاتارابعلاو ظافلألا نم
 ةبارغلا ىف ةفرسملا زجيلا تايبأ نم ًاريثك ىوتل وهو ؛ تيكسلا خيال ظامناآلا باتك
 نم نورثكي اوناك ذإ نييفوكلا نييوغللا 0 بناج وهو « ةروجهملا ظافلألا نمو
 نيدارد عج ةيانعلا دشأ رصعلا اذه ىف اونعو . مهتافنصم قروجهملا بيرغلا ةياور
 ال اممتم ع لمع وهو «قيقحتلاو قثوتلا هدامع « انيماع اعمج ميدقلا رعشلا
 اوناكو «٠ ىلارعألا نباو ىعمصألاو ىبضلا لضفملا ىضاملا رصعلا ىف هب ضهن
 دمع لاجملا اذه ىف رهتشيو « حيضوتلل اًحورش ابلاغ نيواودلا ىلإ نوفيضي
 - ىرصبلا نيسملا نب نسحلا ديعسوبأ ىركسلاو قوكلا بلعثو ىرصبلا بيبح نب
 « حومطلا ديدش ناكو 7070 ةنس ىفتملا ىعمصألا ذيمالت رغصأو ىئايرلا ذيملت
 «لئابقلا نيواود عمجم ىضم لب ءءارعشلا نم ةريبك ةفئاط نيواود عمجب فتكي ملف
 ليذه ناويد نم اعطق الإ اهنم نمزلا . قبس مل « نينامتو افين اهنم عمج هنإ لاقيو

 . ١١4 /ذ١ ( ىلحلا ةعبط ) رهزمل 00(
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 بتكلا راد ىف تعبط ةدحاوو ابروأ ىف اهنم عبرأ تاعوم# سم ىف تركن

 ةياور ى نييفوكلاو نييرصبلا ةمنأ هيف فاتحخنا ام ركذي هارن امئادو « ةيرصملا

 ؤ ِى هوعنص ام ناكو : ةيرعشلا تاراتخلا نم ًاريثك اوفنصو . ةفلتلا اهظافلأو تايب

 مهأ نف رصعلا اذه ىف امأ : تايعمصألاو تايلضفملاو تاقلعملا ىضاملا رصعلا

 باطلا ىبأ نب دم ديز ىبأل برعلا راعشأ ةرهمج تارايتخالا بتك نم هوفنص ام

 هنيب هباتكل هتمدقم ىف طئاسولا نككلو: « طبضلاب هتافو ةنس ملعت الو 2« ىشرقلا

 . ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف شاع هنأ دكؤي ام ةثالث 7 ناليج ىناثلا نرقلا ءاملع نيبو

 لك ىف ن ءاسقأ ةعيس لع ةعزوم ةديصق نيعب رأو ام مضت هتاراتحمو 2« ىرجملا

 ةيلهاجل_ا دئاصقلا بلغتو ٠ تاقلعملب صاخ لوألا مسقلاو ء دئاصق عيبس مسق

 لصفم حرشب ىرابنألا نبا ىدعيو . ةليوطلا دئاضقلاب زاتمو « ةغومجملا لع

 ةعوم ناهذه تايبآل ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتياورلا نيب قورفلا ميف قوسي تايلضفملا ىلع

 « ىرتحبلاو ا قرأ هه ةيناموعلل :نناويف مو ال ارغاشل كنب يعور. ةريبكلا

 عيمج 6 ثيدحلاو ميدقلا رعشلا نم رايتخالا ةركف اولعج نييوغللا نأكو

 نم امهب. رسقت رثنلاو رعشلا نم تاراتخم لمع ةركف ةوقب يمدنع ترهظو .. .تاثيبلا

 ةريثك تاراتحم هبو ( لماكلا ١ هباتك درمملا عنصف « ةماع نيئشانلاو سايشلا ماهفأ

 امه « ةبيتق نباو ظحاحلا 'سحأ امنأكو . ةغللاو بدألا ةادُشل اهرّسيو اهلّلذ

 « اهوققحي نأ نم دعبأ لازت ال ليلذتلاو ريسيتلا اذه نم نييوغللا ةياغ نأ « انب رم

 فلأف « مهيلع ةبلاغ لازن ال ءىش لكل بق ةغللا لجأ نم ىوغللا ميلعتلا ةركف نأل
 فلأو « ةيغالبلاو ةيلامدلا راكفألا ةركفلا هذه ىلع لخديل نييبتلاو نايبلا ظحاحلا

 انجزام « ةينانويلاو ةيسرافلا راكفألا اهيلع هرودب لخديل رابخألا نويع هباتك ةبيتق نبا

 بدأ » هفنصم هيناجن فلأو « هتعارق ى بابشلاو ةئشانلا ةبغر ريثي امر اهنيب

 اهسبالي داكي وأ اهسبال امم ةغللا ةيققنتو ىحصفلل ةيمدلا مهبولق مر «بتاكلا

 نحلي ام روصت 2١7 ةريثك بتك رصعلا ىف فقل أو ةيماعلاو ةيمجعألا تتاوزخلا قع

 ناتيحملا مكاح 5 وأ هرك ذ رم ىذلا متاح ب دايما وه ام اهنم « ةماعلا هيف

 ةماس نب لضفمال وأ 749 ةنس قوتملا ىرصبلا دم# نب ركب نامع ىلأ قزاملل وأ .

 )١( مله ص تسرهفلا باعك رظنا «©

 ١و ؛ 8_5“ ؛2 6 ١١.
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 ةنس قوتملا قوكلا  4٠ةياغلإو .ىحصفلا رئاود ىلإ نيبدأتملاو بابشلا ب دج دصقب فينو

 هباتك بلع فلأ اهسسفن ١ ةحيصفلا تاغايصلا نم ًاريثك هيف [اياح « حيصفلا

 2 لا هدصم( ١١997 ةنس قوتملا ىلاذمللا ىب محرلا دبع فلأ امك « ةعصانلا
 ةيويحب ةرخازلا ةغيلبلا تاغايصلا ن 3 0 مقل دودقع ىهو ( ةيباتكلا ظافلألا 0(

 رهاوج » هباتك ف م37 ةنس 0 رفعج نب ةمادق هعمج 3 اهرارغ لغو ةقفاد

 ةيبرعلا بيبحت ف مهتكراشم نيريثك سوفن ىف نويوغللا ثب كلذبو « ظافلألا
 : اهنع نآلا ىبح ثدحتن مم ةليسو اهنمو . ةريثك لئاسوب نييدأتل بايشلاو ةئشانلل

 اوناك ذإءةيمرلعت ةليسو صصقلا ضعب ذاختا نم نييوغللا ضعب هلواح ام دصقنو
 ىك ةبيرغ ظافلأ ضعب اهيف نيجمدم ؛ بارعألا نع تاياكح- ضعب نوصقتب
 ذإ ديرد نبا ةيميلعتلا ةليسولا هذه ذاختاب رهتشا نمو « اهظفح ةئشانلا ىلع لهسي
 .ميلعتلا ضرغل (9 ًثيدح اهنم الك ىمسي ناك  ةريصق ةصوصقأ نيعبرأ فلأ
 هتاماقم دعب ايف فلؤي نأ نامزلا عيدبت ىحوأ كلذبو « هريسيتو هطيسبتو ىوغللا
 . اهسفن ةيميلعتلا ةهجوأا اهب ايغتبم

 ةاحنلا طاشن ىلع حووضو ُْق 0 ( ةيوحنلا ديزل انباتك ىلإ عجري نمو
 ةيدادغبلا ةسردملا تذحتأو « نيتمناق ةيفوكلاو ةيرصبلا ناتسردملا تناك دتف ؛ رصعلا ف
 ةماقإ ىف لضفلا عجري ةيرصبلا ةسردملا ىلإو. رصعلا نم هر روهظلا ىلإ اهقيرط
 رصعلا ق لب رصعلا اذه اال 9« دعاوق نم هب للصتي ام لكب ىنرعلا وحنلا حرص
 ةماعلا هتروص فق هغاص ىذلا وهف « نوح نب ليلحلا لزم ةصاخو « هل قيباسلا
 ظ . موت سايقو ليلعتو عامس نم هءانب كنس ام هتالومعمو هلماوعو هباوبأب ةفورعملا
 ةقباس ال ىربك ةيآ ةاحئلا هّدع ىذلا « باتكلا ) هفنصم ىق هعينص هيوبيس ملأ
 جت ,ةذاشلا تاءارقلاو تاغلل حسفف ؛ :لسيمألا شفخألا هفلخو . ةقحال الو اهل
 نأ عا رثلا ةاليماو نادنكلا عاطتسا ءانثألا هذه :قو . ًاديدس اًعافد اعفادمو ا
 لقتست ةماعلا ىرصبلا وحنلا ةروص ىلع دمتعت « ةيوحن ةسردم ةفوكلا ىق اديش
 نمو ةياورلا ف عاستالا ثيح- نمو هضبقو سابعا طبس ثيح نم « اهزيم عياوطب

 م.ال/1 ى | بادآلا رهز (؟) ةعبط ) 57 ظافلألا ةمدقم سا

 . (١م8م6 ةنس توريب
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 لماوعلا ضعب بيقلت ثيح نمو « ةديدحخلا تاحلطصملا ضعب عضو ثيح

 ةذاشلا تاءارقلا ضعب راكنإب ةصاخ ءارسفلا ىندعو « تالومءملاو .

 ناتسردملا نوكت ىبح« لوألا ىسابعلا رصعلا ىهتني ال ةلكاشلا هذه ىلعو

 قزاملا رصعلا ده ُْق نييرصبلا ةمألا مهأ ناكو « امان ًازيمت اتزايمت ةيفوكلاو ةيرصبلا

 افنآ رم اك ىفوتملا ناهع ىلأي بقلملا دمع نب'''ركب وهف قزاملا امأ « دربملاو

 تارظانم هلو « ةجحلا ىوق اًنسنل ناكو « طسألا شفخألا ذيمات وهو 749 ةنس

 شاعو « ةعطاقلا هتلدأب اهيف مهمدفأ نييفوكلا نم هريغو تيكسلا نبا عم ةر وثأم

 اهنم « ةدع حورشو تاقيلعت هلوح هلو « هيوبيس باتك هذيمالتو هبالطل سردي

 ىتعو « اًباتك وحنلا للع ىف فنصو « هعماوج ىف جابيدلاو هيوريس باتك ريسافت

 حرش هيلع ىج نبالو «٠ فيرصتلا باتكب هصخي هتلعج ةعساو ةيانع فيرصتلاب
 ى هئارآ نم ةفئاط « ةيوحنلا سرادملا ١ باتك قو . « فصنملا ١ هامس طوسبم
 هتخيص فيرصتلا ملع ىطعأ ن م لوأ وهو « مهتافنصم ى ةاحنلا اهب ظفتحا وحنلا

 لاعفألاو ءامسألا ةلثمأ هركذ دعب هعلاطم ىف لوقيو« هركذ فلاسلا هباتك ىف ة ةيئاهنلا

 ( ةينبألا ) ةلثمألا هذه باتكلا اذه ردص ىف كل تبتك امنإ» : ةديزملاو ةدرجملا

 ةااب نع تائس اذإف « لاعفألاو ءامسألا نم تنب اهف برعلا بهاذم فيك ملعتل

 . تنب ام لثم نئباف تنسب تناك نإف « اهلاثم ىلع برعلا تنب له رظناف

 وهو . «'''هلث» ناك ام هيلع سيقت امسر بابلا اذه نم ءىش لك نم كل 0

 نم ىبي هارن ذإ « فرصلا ىف ةيلمعلا ريغ نيراعلا باب ةوقب حتف نم لوأ "دعي

 ى ةلمعتسم ريغ ةنبأ نم كلذ ىلإ امم لجرفس لاثم ىلع وأ رفعج لاثم لع برض

  ءارسفلا ىده ىلع دري هلعج امم « سايقلاب ذخألا ىف ددشتي ناكو . "7 ةغللا

 2 9*2 دمحم دربملا هذيمالت هبنأو .' 7 هسيراقمو وحنلا دعاوق ىلع ذشت ىلا تاءارقلا ضعب

 «نيمهملا مهتمنأ رخآآ وهو 78٠ ةنس قوتملا هنمزا ةرصبلا ةاحن مامإ ىدزألا ديزي 5

 )١( فراعملا راد عبط ) ةيوحنلا سرادملا (:) دادغب خيرات فزاملا ةمجرت ق رظنا (

 ةاورلا هابنإو « هج /ب  545/1١ص مجعسو ١١9 . '
 ال /اب ءابدألا ٠١ . دادغب خيرات دربملا ةمجرت ىف معجار (ه)

 )١( ةاورلا هابنإو ممه٠/» . 40 / ١فيرصتلا ىلع فصنملا مجار  74١7/8مجعمو
 . 31١/9 ءايدألا . اهدعب امو ١7/١ فصنملا رظنا (م)
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 انباحصأ تاالاقم تنعنأ هيلإو 6 ملعلا ف لارج و ناكو» : ىج نبأ لوي همفو

 ن0 يناع نيياملاو للعلاو عورفلا ىرجأو اه ردو اهلش ىذلا اوهو ( نييرصبلا )

 6 ةريثك تافنصم هأو ىزاملاو شفخألا ننككو كد وممس باتك هذيمالتل حرشي ناكو

 باتكو ثيدح نم انفلسأ امف هيلإ انرشأ ىذلا بدألاو ةغللا ىف لماكلا باتك اهم
 4 «ةميضع قلاحلا دبع دم# قيقفحتب ةرهاقلا 2 عوبطملا وحلا قى بضتقملا

 نه تطقسو « ناطحقو ناثدع بسنو ( لضافلا » هباتك هل عبطو « سيفن باتك
 8 جس اعإ ىرصبلا وحنلا خيرات َْق هتيمهأو 0 ةريثك هل تافنص.م نمزلا كب

 نم تا هنأ ىلإو « هدعاوقو ىرصبلا وعبتلا لئاتس و رخأ هنأ ىلإ - ىبج بج نبأ طظحال

 ةاهنلا قيس مل ىلا سيياقملاو للعلا نم ًارثك هيف طسب هنأ ىلإو « ةريثك اعورف  هلوصأ
 :ةظوفلملاو ةرمضملاو ةفوذحما لماوعلا ىف ةركتبملا ءارالاو تافيرعتلا نم ريثك ىلإ دفن دقو
 . ةطرفم ةريك للعلا نم ركتساو بارعالا قى اهعقاومو تاللومعملا ف لئملابو

 هدادتعا عم« «سايقلا نم ركتسا امك « هدنست للع وأ ةلع نم هل دب ال ىأر لكف

 َ نو ريثك ذيمالت هلو ىوغللا قوذتلا ف قيفد ىدأ نيج عمو برعلا نع عامسلاب

 هتيانع ق هل دادتما وهو ل ا يرسل نإ ا جاجزلا مهمهأ لع

 0 ناو نيمهملا هذيمالت نمو . .  سايقلاو للملا ةيانعلا عم .ةركببملا ءارآلا
 شاعو « هنقتأ ىبح قطنملا 3 فكع دقو 14 ةنس قوتملا ىرسلا نب دم
 باتك هلو « ىسرافلا ىلع وب أو قاريسلا مهتمدقم ىو هيوبيس باتك هذيمالتل أرقي
 . ب باكو هعزتلا « هسيباقمو وحنلا للعب ةعساو ةيانع هيف ىبع لوصألا

 . همرساقت ُْف هيف ةحضاو قطنمال هتسأرد رو

 اذه ىف 1 وهشم امامإ اط اندجو ةيفوكلا ةسردملا ىلإ ةيرصبلا ةسردملا انكرت اذإو
 ةلكاش ىلع أرق دقو 54١ ةنس ىوتملا ىبحي نب دمحأ سابعلا قي" 0 وه رصعلا
 آداز كلذ ىلإ فاضأو « شفخألا كو هيوييس باتك ءارفلاو ىلاسكلا هيذاتسأ

 رك ذو ٠ ىودنلا ثيدحلااو امل نمو هنب وأودو ميدقلا ر ءيشلا نك هلا يح ري

 ءابدألا مجعبم ١١8/١ ةاورلا هابنإو ١/ 17١. ىج نبالبارعإلا ةعانص رس )1١(
 00 م. /ه دادغب خيرات بلعث ىف رظنا (؟)
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 ةيرعشلا تابختتنملاو لاثمألاو تاءارقلاو ةغالاو وحنلا ىف ةريثك تافتصم هل هومجرتم

 ىذلاو عضوملا اذه ريغ ىف هل ضرع ىذلا (« ل ( اهنم انلصو لقو ؛« ةبرنلاو

  0تاراتخغ تاءالمإ وهو «سلااما » هباتك هل عببطو نينو :ةنيملا 6 و

 رابخألاو لالا تارت ارلاو ةذاشلاو ةبيرغلا راعشألاو وحنلاب ظاكت ةيرسنو ةير

  5-8هباتك ىلإ عجري نمو .ةميدقلا نيواودلا نم 6 ةفئاط عماسصو : ةروثنملا

 ةداكسا ءارآ اقيقد نيطت قبطي ملغ ءارآ نم هل ةاحنلا بتك ى رثانت امو سلاما

 ف ةلوصأ نع ةينوكلا اهيفمانل قكا عا اد لكو ىلاسكلا اًعيمج امهيذاتسأو ءارفلا ١

 عسوتلا نم امهسفنأ هب ناذخأي اناك امو ةديدج باقتلأو تاحاطصم نمو وحنلا

 دعاوق ىمسي عوبطم باتك هلو . ةيوغللا ذاوشلاب دادتعالاو برعلا نع ةياورلا ىف

 دربملا لثم - هلو . دقنلاو ةغالبلا نع انثيدح ى هل ضرعنسو « رعشلا منافسه 

 -انب رم انك -- قوتملاىرابنألا مساقلا نب دم# ركب وبأ مهمهأ لعل ؛ نو ريثك ذيمالت

 ةغللا قو نآ قل موولعو ثيدحلا تبرع ىق ةريثك تافنصم هيلإ فاضتو « "78 ةنس

 نيواودلا جارخإب هذاتسأ لثم ىبعو . وحنلا ق [(ضننأو عوبطم اهيف دادضألا هباتكو

 ةعساولا هفراعع ءىلم وهو « تايلضفمال هح
 ل بن

 وحلا معدف ) ةيقطنم ةفاقث [نم رهظي ايف اكو «. نايخألاو ناعشالاو ةغللا ف

 1 د للعلا نك ريثكب قوكلا ظ

 نم باختنالا ىلع مناقل اهجهنمب ةزيمتم ةيدادغبلا ةسردملا رصعلا نم ةرخأب أشنو

 اهرادت دقو « ةركتبملا ءارالا نه ريثك ىلإ ذوفنلا عم ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملا عارآ

 «"ناسينك نبا لاثمأ نم ةيفوكلا ةعزذلا هيلع بلغت تناك ركبم ليج : ناليج

 حضتت ىكلو . ىجاجتلا لاثمأ نم ةيرصبلا ةعزالا هيلع بلغت تناك لات ليجو

 وهف( !”ناسيك نبا امأ . ىجاجنلاو ناسيك نبا دنع الياق فقن ناتعزنلا ناتاهو ةسردملا

 را ذيمات وهو 748 ةنس فيتم ناس نب ب دمحأ نب دم# نسحلا وأ

 رح م ةوحفلا هدازأ امهئارآر نم بختني ىكل كلذ هلهأو

 1 ىبعف 2 لوأ ق ناكو « ةديدحلا ءارالا ضعب ىلإ ذوفنلا لواح دَقف

 هما سنا قيسفو ةعيدقلا ة ب رعشلا

 )١( ا/110 ءابدألا دادغب خيرات ناسيك نبا ىف رظنا ١ .

 )/ مجعمو هال/ 8 ةاورلا هابنإو معه
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 كلذ هلعجو « ةقيمع ةيقطنم ةفاقث كلذ ىف هفعّسُت « نيفوكلا ةمثألا ءارآل للعلا
 قو اهم فلأ دقو « ةسردملا تالت نع هلالقتسا دعب ىبح « ةيفوك ةغبصب غبطصي
 وحلا قى بتك هءارو هأو ( نييفوكلاو نييرصبلا فالتخا » هباتك ةيرصيلا ةسردملا
 «تادلجم ةثالث ف عمي ناك هنإ ءامدّشلا لاق وحنلا للع 2 مهم باتكو ؛ فيرضتلاو
 سرادملا بات نى ربل ب ةسردملا هارال هتاجاجتحا هيف ضرع ىذلا وه هلعاو

 ةيفوكلا ةسرداملا ءارآ نم كلذكو ةيرصبلا ةسردملا ءارآ نم هراتخا اه ةيوحنلا ( 6

 نم هريغ 0 م اهب درفنا ةيداهتجا ءارآ نم هيلإ دفن ام ٠ كلذب وهو . نيتسردملا لأ

 نيتفااسلا نيتسردملا ءارآ نيب جزع تناك ىلا ةيدادغيلا ةسردملا ةلثمأ نم قيقد لثم
 مماقلا وبأ وه (لرجاجنلاو . ةديرف ةديدج ءارآ اهسفنا ذختت نأ لواحتو
 تافنصم هأو . ىرصبلا جاجزلا كيسا 3801”7/ ةنس قوتملا قحسإ نب نمدبرلا دبع
 ىف ةيودم ةرهش هل تناك وحنلا ىف رصتخم وهو لما باتك اهنم عبط 2 ةريثك
 ىطسرلا هيلامأ هل اًضيأ عببطو 2 ىصحت داكت ال احورش حر شو .ىطسولا روصعلا
 ةيوغل لئاسم ىف مهنيب تارظانم ىهو ءاماعلا سلاجمو « ىطيقنشلل تاقياعت : عم
 نييرصبلا دنع وحنلا للع هيف ضرع دقو . وحنلا للع ى حاضيإلا باتكو « ةيوحنو
 نيذلا مه لوألا ىدادغبلا ليلا نم هبارضأو ناسيك نبا نأ اًظحالم نييفوكلاو
 نه اهوجرو هدنع نم فيضي دقو « هتاجاجتحاو هللع ريكأ قوكلا وحنلل اوعضو

 للعلا ٠ بخت: ودحالا ىف لثملاب وهو . اًعيمج ةيرصبلاو ةيفوكلا للعلا اهب معدي

 هدنع حضتت ناسيك نبا ناك اذإو « ةديدج ءارآ فيضيو نيفرطلا ءارآ "نم
 فقي | اريثك ذإ « ةيرصب ةعزذ هدنع حضتت سكعلا ىلع ىب جاجزلاف ةيفوك ةعزن
 ةعزالا ىلع ةيرصبلا ةءزنلا ةبلغل (ًصاهرإ ناك هنأكو . اًسعفادم الضانم نييرصبلا عم

 وحن ىلع « « ةيدادغُنلا ةسردملا ىف ةيفوكلا ٠١ ىسرافلا ىلع ىلأ دنع دعب ايف حضتيس

 ىج نباو .

 ] انياتك قو ء« ةيغالبلا راظنألا رصعلا ف تطشنو ١|| خيراتو 0 ةغاللم (

 دققف ءرصعلا اذه ىق اهومتو لوألا ىمابعلا رصعلا ىف اهتأشن لحارم روصي ام
 ضعب نودبي راشب لثم ءارعشلا نمو عفقملا نبا لثم باتكلا نم نو ريثك ىضم

 سس سس ل
 م1605 ص ( ىاحلا ةعبط ) ١٠ / ؟ ةاورلا هابنإ ىجاجزلا ىف رظنا 10(
 ءابلألا ةهزلو ؟ ا ةقرولا ىناعمسلل باسنألاو
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 عرس ادإ يح لاح اة كل بسكب ام ىلع ةيغالب تاظحالم

 مسا ةرم لوأل هيلع قلطأو اًيهذم تانسحم س ا هفشتكا ام ذختا ديلولا

 لاثمأ نم نويوغللا ذحنأو « ةيعيدبو ةينايب ناسح هوجو لمي ناكو « جيلا

 ى نسحلا هوجو ىلع تاظحالم ضعب نودبي ءانثألا هذه قى ةديبع ىلأو ىغمصألا

 لثم كانهو انه ناولأ ضعب لجسو سينجتلا ىف اًباتك ىعمصألا فلأو .مالكلا ٠

 زاجم و هباتك ىف ةصاخو  هرصاعم ةديبع وبأ ىنلع نيح ىف « تافتلالاو قارطلا

 ةيانكلاو هيبشتلاو ريخأتلاو ميدقتلا لثم ةيغالبلا صئاصحللا ضعب نايبب  نآرقلا
 ( ةغالبلا هدجو ىف ثحبلاب نونعي  ةلزتعملا ةصاخو - نوماكتملا ذخأو . ةراعتسالاو

 نم ًاريثك هيلإ اوفاضأو اهنم ةيبنجألا مثألا دنع ام ىلع فوعتلا نواواحي كلذ مهلعجو

 17 نولواحم ةرجهلل ثلاثلا نرقلا كار ءابدألاو نويوغللا ىضمو . مهتاظحالم

 لكشم ليوأت» : هناك ةبيتق نبا رينو « مالكلا ىف ةغالبلاو لاما نطاوم ىلع

 درمملا أ نيح ىلع « ةيبواسألاو ةيناييلا صئاصخلا نع ةعوزتم تاظحالم « نآرقلا

 تباسناو « ًاديج اليصفت امهيف لوقلا لّصفو + هيبشتلاو ةيانكلاب « لماكلا » هباتك ىف
 اهلك دوهحللا هذه نأ ريغ . بلعثل رعشلا دعاوق باتك ىلإ براسم هلك ك كالذأ نم

 هيباتك ىف ؟هه ةنس فوتملا ملكتملا ىلزتعملا ظحاحللا هرين ام ىلإ سايقلاب اًنئيش تسيا

 م الكلا ةقباطم ةركف نع اليوط ثدحتي ىهو (ناويحلا) و « نييبتلاو نايبلا »

 زاجيإلا نع ثيدحلا ى عستيو نييغالبلا دنع دعب اوف تعاش ىلا لاحلا ىضتقل

 ىلا اهعضاومو ظافلألا عقاومو هاقيسومو مالكلا ت اوصأ نعو امهعضاومو بانطإلاو

 ةفلتخنا اهماسقأب ةراعتسالا للحو « سابتقالاو جاودزالاو عجسلا نعو اهودعت ال

 وق انكم ديد انو طبنتساو عيدبلا نوئف نم ريثكب و هيبشتلاب ملأو « اعيدب اليلحت

 . ةيبرعلا ةغالبلا ثحابمل ىيقللا سسفملا دعي ناك كلذبو . ىتالكلا بهذملا

 اهنم لك لوانتت ثالث 62١١ تائيب رصعلا علاطم ذنم حضتت كنعأ '

 نيمجرمملاو نيفسلفتملا ةئيبو نيظفاحملا نييوغللا ةثيب ىهو « ًازيمتم الوانت ةغالبلا
  تعاطتسا ام لكب لواحت تناكف ىلوألا ةئيبلا امأ « نيلدتعملا ةلزتعملا ةئيبو نيددجملا

 )١( اهدعب امو ةغالبلا باتك تائيبلا هذه ق رظنا .

 ص ( فراعملا راد عبط ) خيراتو روطت 57 2
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 ةاوتت | لكو « ىكاخي نأ نسحي ىذلا جذومذلا وهف « ميدقلا ىبرعلا لاثملا 7 نأ
 ' حضتي اموحن .ىلغ ةيسردل» ةيوغلو ةيوحن تاظحالم ىلإ هجتن تذحخأو ( ميس ع

 ةددحم تناكف نيمجرمملاو ةفسلفتملا ةئيب ةيناثلا ةئيبلا امأو . ىنابز رمال حشوملا باتك ىف
 نانويلا ريباعمو ةينانويلا ةفسلفلا ذختت نأ بجاولا نم تأر ذإءديدجتلا ىف ةفرسم
 اهيلع ريكنلا نلعت ةيوغللا ةئيبلا لعج ام « ةيبرعلا ةغالبلا ميوقت ىف الوصأ ةيغالبلا
 ىف هانلق امل ًاراصنأو ًارفن رثكأ اوناكو ةصلاخلا ةيبرعلا ةغالبلا باحصأ اهعم فقي ناكو
 ناكو ءىش لك ىلعهيف تبلغ ةظفاحم ةعزن رضعلا 2 تداس هنأ نم عضوم ا اذه ريغ

 ةازتعملا مهتمدقم ىفو - نوملكتملا ناكو . ماعلا ىلدألا قوذلا ىلع بلغت نأ ايعيبط
 نم بناجألا يدل ام نوعرقي ذإ «٠ نيضراعتملا نيفرطلا نيب الدتعم افقوم نوفمي

 قوذلل هنوعضمخسي مهنإ لب ٠ ةغالبلا ف برعلا راظنأ ىلإ هنون رقيو ةيغالب سبياقم
 « نييبتلاو نايبلا هباتك ىف ظحاحلا دنع حضتي اموحن ىلع سك اقف ليصألا ىلرعلا
 نم مهئاقفرو نيفسلفتملاب ايرح ناكو . ةظفاحملا ةيوغللا ةئيبلاب اومحتلا كلذبو
 نكاو « ديدسلا مهفقوم ىف نيماكتلا ىلإ اومضنيو مهدشر ىلإ اوبوثي نأ نيمجرتملا
 لب. « لقعلاو قطنملا ىلإ اهيف مع كي ةيقطنم وأ ةيلقع ةلأسم نكت مل ةلأسملا .
 ماصخلا نم لزج دوقوب فقوملا 13 ْق مه : دمأ ىلا ىهف « ةيبوعش ةلأسم تناك
 رصعلا اذهل ءارعشلا هب 5 لك ذأ نوع دب نولازي ال اوناكو 2 جاجحلاو لادحلاو

 5 مه ىدصت كالذاو « ةينانويلا ةغالبلا ىلإ هدرم امعإ ةيعيدب و ةينايب تانسحم نم

 . ذإ ةصااخ ةيبرع نوذف اهب نودجيل ىلا هنوئف نأ تحن ) حافلا ١ هباتك ىق زتعملا

 وه امن[ ماع ىلأو راشب لاثمأ نم نيثدحمالا امل كو“ , ىلهاحلا رصعلا بح دعا قمعتت

 ةءاسإ لوئيسي ةراتو « ةرات اهيف نونسحب # لوقي امك . مهلعج راثكإ وهو ؛ ءاهنم راثكإلا
 ةراعتسالا 2« ةسمد هدنع ىهو ؛ ةسفاسألا هنونف سردي تاتكلا ىق ىضمو . ةدي ديدش
 - هذه صخ امنإو « ىالكلا بهذملاو اهمدقت ام ىلع زاجعألا درو قابطلا» سينجتلاو
 - باحصأو ةفسلفلا باحصأ نيب درلاو ذخألا عضوم تناك اهنأل ةساردلاب نونفلا
 اهسطسي انف رشع ةثالث اهيلإ مض نأ ثيلب ل هنأ ىلع . ةصلاخلا ةيب , رعلا ةغاليلا
 ديكأتو ىتعم ىلإ ىعم نم جوردللاو عوجرلا» ضارتعالاو تافتلالا ىهو ءاطسسب
 ] ضي رعت نيمضتلا نسحو دحلا هب داري لزهاو فراعلا لهاجتو مذلا هبشي امب حدملا
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 ىمدس ام وأ قاوقلا ىف هسفن رعاشلا تانعإو ةغلابملا وأ ةفصلا ىف طارفالاو ةيانكلاو

 نسحو مزاي ال ام موزل مساب دعب اف ٠ تفبلا اذه ىلإ مضن نأ نكميو .تاءادتيالا

 نحل 0 هباتك ىف 717 ةنس قوتملا ابطابط نبال اكرم هنوئفو عيدبلا لصمملا

 . اقيقد المصفت هعاونأ ف لوقلا الصفم « هيبشتلا هعوضوم لعج

 دف © ل هباتكو و زتعملا نبا مامأ ىديألا ةفوتكم ةيفسلفلا ةئيبلا فقت فقت مو

 ني دسم لسشسا نيتشر عوير ال كب لل از رعشلا ىلاتك لقنل انو ريثك مهنم هرج

 "ا"ا/ ةنس قوتملا ةمادق ثبلي مو . امهيناثل نينح نب قحسإ لْئقَتنو اموأل سنوي

  ىلرعلا رعشلا ةغالبل عي رشت عنص . لواح نأ ةيفسلفلا هتفاقثب دئنيح- رهتشا ىذلا

 دقن ) هعينص ىمعسو « رعشلا هباتك ف وطسرأ هبتك اب نيح ىلإ نيح نم ائيضتسم

 ضرعن امإ ؛« « ليلق امح هل ضرعنسف دقن نم باتكلا ىف امل نآلا ضرعن ناو . «رعشلا

 كك لدول دبي نأ ًادهاج لواح دقو « ةيعيدملا تانسحملا نع ثيدح نم هيف امل

 ةداحم هباتك فّلأ انإ هنأكو هل ةضراعم زتعملا نبا اهعضو ىلا تاحلطصملا ضعب

 رشع ةثالث رشع ةيناملا ز :دعملا نبا تاتش. فيضي نأ عاطتساو «٠ عيدبلا بانك

 . ريسفتلا ة ةح.صو تاللباقملا ةحصو ميسقتلا ة ةحصو قلعلاَو عيصرملا اهمهأ ًاديدج اًنسحم

 نبا تانسحم عم لخادتي اهضعبو . ليثمتلا» فادرإلاو ةراشإلاو ةغلابملاو ميمتتلاو

 قحسال نايبلا هوجو ىق ناهربلا باتك وه ةفسلفتملا ةئيب هتجتنأ ناث باتكو . رتعملا

 عبخي نأ ديري هنأ هيف حضتيو « ةمادقل ًارصاعم ناكو « بهو نب ناهلس نبا

 ىوقأب ةياطحلاو رعشلا .نع وطسرأ اهيف هبتك امو ةينانويلا ةغالبلل ةيبرعلا ةغالرلا

 ف هيباتك نيفلاسلا وطسرأ ىلاتكي هعافتنا ىلإ فيضي هاربل ىبح « ةمادق لواح ام

 مجعتست اعأكو : ةعيشلا ءايققز نيملكتملا ثحابمي كلذ اجزام « لدحلاو قطنملا

 هنكاو ٠ ةغالبلا ةوجو نم وع أرك ذ انه 0 قبطي دا ا « هدنع ةغالبلا

 باقلأ ضعب حرتقاو « قيبطتلا اذه عمنا لاوحألا نم ريثك ىف هتاف

ةمادق دنع اه اهرئاظنا بتنك اك عوبذلا اهل بتكي مل ةديدج تاحلطصمو
 00 زتعملا نباو 

 اولقني و هو رك ذب ملف هباتكبو هب اوقاض نيلاتلا ةيبرعلا ةغالبلا باحصأ نأ وتس

 ةيمدعألا ةغالبلا هذه نع سانلا فرصني ال لعب اف ا كلذ ناكو . هنع

 «ةيغالملا مهلوحبب نولدتعملا نوماكتملا مهليمتسي نأو « نيفسلفتملا اهباحصأ قا قاوذأو
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 ظ . ةيلاتلا لايجألاو روصعلا ىلع مهثوحبب و رايس يع :
 رصعلا اذه ىف ملع ىلإ | اهرحت ليبنم ىف ةعساو تاوطخ تطخ ةغالبلا تناك اذإو 2

 نيتظحالم ن م لب الو « هائاسم نينقت وحن ةريثك تاوطخ هرودب اطخخ دقنلا كلذكف

 ع هل تضرع ةغالبلا ىف اه انضرع ىلا بتكلا رثكأ نأ امهالوأ ءهيف ثيدحلا لبق

 ىه ةغالبلا ىف اهنع انثد>7 ىلا ةيفسافلاو ةيلازتعالاو ةيوغللا تائيبلا نأ امهتيناثو

 هذه ىلوأو .. هسيياقمو هريياعم هل عضت نأو دقنلا عرشت نأ تاواخ ىلا اهسفن
 تا رسغ ق اهقوذ .:ظحاحلا مجاه دقو « ةظفاحملا ةيوغللا ةئيبلا تائيبلا

 26 و اهنايسنو راعشألا نق بيوذلاب اهماتها هيلع ذخأي ناك هلععاو «237 هتاباتك

 ودعت ىلع «:نييبتلاو نايبلا» هباتك فاؤي هلعج ام « اهيف ةغالبلاو لامابا بناوج
 رم نكاو « ةظفاحم تناك اهحور نأ ققحملا نمو . عضوملا اذه ريغ ىف انب را
 هقيثو تزيم ىلا ىهو « هب دهعلا لوأل ميدقلا رعشلا تدقن ىلا ىه اهنأ اًضيأ  ققحملا
 تاققيط سبات ىلعاو « ةديدحلا ةيدقنلا تاتفللاو ماكحألا نم ريثك عم ؛ هاودحنم نم

 ةظفاحملا ةئيبلا هذه ىلع روصي ام ريخخ ١"77 ةنس قوتملا مالس نبال ءارعشلا لوحف
 ءانعئار اًنيملع اًضرع ميدقلا رعشلا ىف لاحتنالا ةيضق هيف ضرعي هارنو « هرصع ىبح
 عضب مدقت مث .« داسف نم هلخخد ام ىدلهو هب نيفلتخلا ةاورلاو لئابقلا ثبع احضوم
 هتححص ام ًاريثك مهنم لكل اًنيوار « ةينفلا مهتدوج بسح تاقبط ى ءارعشلا
 ىتتلنف ىناثلا ىبايعلا رصعلا .ىلإ ىضمتو . لهاحلا رصعلا ىف ةصاخو هأ ةرصبلا

 انعيزوت رعشلا هيف عزو فاج يرق د لل (رعشلا دعاوق » هباتكو بلعثب

 نه هيف ىرجت امع ثدحتو « رابختساو ربخو ىهنو رمأ : عاونأ ةعبرأ ىلع اًنيوحن
 ىف سيأو « ةيحطس ةيدقن تاظحالم :ضعنبل ىضرعو « هيبشتلا نمو :رعشلا ضازغأ
 ىعسو دادضألا قابطلا ىعس دقو « ةعيرس تاحمل ىه امنإ « ةيدقن ةيرظن باتكلا
 دقنلا ىلإ فيضي ال باتكلاو . ةءادق ةريخألا ةيمستلا ىف هعباتو « قباطملا سانحلا
 فلختت تذيأ ةروغللا ةئيبلا نأ عل هدنع فوقولا نكمي ةهيقاذ اًئيش ىلرعلا

 اناقلي دعي ملذإ « ةيغالبلا تاساردلا لاجم ىف تفلخت ام وحن ىلع « دقنلا لاحم ىف
 كانه وأ انه ةملك « لماكلا ههباتك ىف دربملا دنع دجن نأك ةرئاط تاظحالم ىوس اهيف

 مغ / 8 نييبتلاو نايبلا ( ) ١



 ظ ١6

 ةرورض وأ اهقالغتسا وأ ةركفلا راوع وأ هتءادر وأ ظفنلا ةلازج وأ ىبعملا فضا نع

 مهار ثيحب نييوغللا نم ريثك تاظحالملا هذه لثم ىف هكرشو ٠ ىيسوملاو رعذلا

 ىفاعملاو ظافلألا ْق مامع ىلأ ءاطحنأ باتك لثم ءارعشلا ءاطخأ ْق اًنبتك نوص صخب ]

 . ١9" ةنس قوتملا رامع نب هللا ديبع نب دمدأل

 لب ٠ فل ورم ا نأ عطتست مل ةيوغللا ةئيبلاتناك اذإو

 ةلزتعملا ةئيب نإف ةيرظن هبشي ام الو ةيرظن نوكي ال فاج ىوغل دقن دنع هب تلظ ]

 ديلاقتلاو ةيبرعلا حور ىلع ةظفاحا عم رصعلا حور اهدقن ىف لثمتتا نأ تعاطتسا
 ةغالبلا ريياعم نيب نزاوت تناك اهنأ ةغالبلا نع ثيدحلا ى انب رو  ةثوروملا ]

 تلواحم امتإ « ةيناثلا ىلع ىلوألا حت نأ لواحت ل اهنأو ةيب رعلا اهريياعمو ةينانويلا

 ظحالي نأ هتغالبو هنايبو ىلرعلا ركفلا ىلع ى هلع كردي يعدم نأ

 ( ظحاحلا هرصاعم وأ هنيرقو روهشملا ىلزتعملا رمتعملا نب رشب دنع حوضوب كلذ

 ةمءالملا ىلإ وعدي“ نايبلا ىف ظحاحلا هل اهنود ىبلا ةفيحصلا ىف هارتف رشب امأ

 لاخلا ىضتقمل مالكلا ةقباطم ةركف ىهو « مهتايسفنو نيعماسلا لاوحأو مالكلا نيب
 دعبلا ىلإ وعدي امك « دقنلاو ةغالبلا نع مهثيداحأ ى نانويلا دنع ةعئاش تناك ىلا

 «بيكارتلاو ظافلاألا فر عوتملا بيرغلا بنجتو ظافلألاو ىناعملا هاركتساو فلكتلا نع

 نم وأ ةصاخلا ىناعم نم هنأ ىلإ عجريال ىنعملا فرش نأ ىه 06 ةركف ىلإ ذفنيو

 مالكلا نيب ةمعالملا ىلع فرشلا رادمو « فيرش هعضوم ىف 'لكف ؛ ةماعلا ىلاعم

 ودبلا ةغل نيب ىطسو ةغل ىف هلعجو بولسألا طيسبت ىلإ ةوق ف وعديو « هماقمو
 ران رعتستو « ظحاحللا هفلخيو . ةلذتبملا ةّنفدملا ةماعلا ةغل نيبو .ةنشحلا ةفاحلا
 همظنىلإ دوعي امنإ ميركلانآرقلا فلامدبا رادمنأب ىدانيف ءاعيمجةيب وعشلاو ةفسلفتملا
 « ىطسولا ةغللا نع رْئشب ةظحالم ةوق ىف "ديو « هتاكاحم نود باقرلا عطقنت ىذلا

 ةيماع ةطقاس نوكت الأ بحي ظافلألاف « رصعلا حور عمو ةثادحلا عم مءالتي ىح '

 دروي الف نيعماسلاو همالك نيب بيطحلا مثالي نأ بحيو « ةيشحو ةبيرغ الو

 - عضوم بانطإللو عضوم زاجيإللو «نيماكتملا تاحالطصا ريهامجلا ىلع بيطخ

 رظناو ١١ه / ١ نييبتلاو نايبلا ( ) ١

 . 17 ص خي راو روطت ةغالبلا



 ٠١ه
 ًارئان وأ ًارعاش بيدألل نأ ظحاليو« بيلاسألا ىف اًضيأ لب ءاهدحو ظافلألا فال
 هتلازجو هتحاصفو ظنللالي وط ضرعو ( ةقيقد ةظحاالاه ىهو «صاخلا ىوغللا همجعم

 كي محرلا نم ةييكاوب نأكا نحن مالكلا ىف هدعب امو هلبق ام عم هبسانتو هتقرو
 ةظفا لكا نأ ىلإ اًيهاذ فدارتلا ركنأو . اهيف ثالسي ىلا ةيظفللا ةرسألا نيبو هنيب
 ًارارم باعو « اهفدارم ىناعم وأ ىنعم .نع ًاريثك وأ اليلق قرتفي ىذلا صاخلا اهانعم
 ن* الئاضعم هب ديشي قئوملا ظفللاب هباجعإ هلعجو . حيقنتلا نيبو هنيب قرفو فلكتلا
 ةريك نع ةيبوعشلا هلوقت ام دبألا ىلإ طقس نأ ديري ناك امنأكو « اهتم.قوىلاعملا
 ةيفسلفلا ىناعملا نع ةفسافتملا ةئيبلا هاوقت ام كلذكو ؛ ةيمجعألا باداآلا ىف ىناعملا
 نسحو ةغايصلا لامج اهصقني نكلو ,ةحبحص ًاراكفأ لمحت ىه ذإ « ةيناذويلا
 رعشلاب بجعي ناك ميدقلا ىلرعلا رعشلاب هباجعإ عمو . مظنلا» فصرلاو كبسلا
 ىنعم وهو .2ءارعشلا نم هقبس نم لك ىلع ساون ابأ لضفيل ىح « ثيدحلا
 ريياعم نيبو ثيدحلاو ميدقلا نيب نونزاوي اوناك مهنأو ةلزتعملا لادتعا نم لوقن ام
 . ثيدح. ىسابع ىبرع دقن ىلإ نيذفان هلك كلذ نيب نيمالم ىنانويلاو ىبرعلا دقنلا

 نه نكي مل هنأ عم « ةعساو ةدافإ ةيدقنلا ظحاملا تارظن نم ةبيتق نبا دافأو
 ىف عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك هعم كرتشا هنكلو « ةنسلا لهأ نم ناك لب ةلزتعملا
 اهنم.ضي ءارعشلاو رعشلا هباتكل ةليوط ةمدقم بتكي هارنو « ةيبوعشلا ىلع فينعلا درلا
 هّءذاو امف « هفلاخمب ةراتو هئارآ ىضعب ىف ظحاحملا قفاوي ةراتو « ةيدقنلا هئارآ نم ًاريثك
 نيعب مدقتم ىلإ ظني الف ءارعشلا ىلع مكحلا ىف ةثادحلاو مدقلا زانكتف ىقفر هيف
 ةينفلا ةدوكلا نيزاومب امهنم لك نزوي لب « راقتحالا نيعب رخأتم ىلإ الو ةلالحلا
 ةةباطملا نع هتركف نم اًسبق راعتساو « فلكتلاو عبطلا ةركف ىف هقفاوو . ةقيقدلا
 ثعبت ىتلا ةيسفنلا مفاودلا نايب ىف هب ءاضتسا سفنلا لاوحأو مالكلا نيب
 ةركف نم سبق راعتسا انك « برطلاو قوشلاو بضغلاو عمطلاك رعشلا لوق ىلع

 ل ب
 اذه رخاوأ ىف اوذخأ دقو « داقنلل هيعارصم انليلحت ى رظناو ١07/٠ ناويحلا ()
 ةلقتسم ثحابمم ءارعشلا ضعب نوصخم رصعلا ص خيراتو روطت : ةغالبلا باتك هئارآل

 توم ساون ىبأ تاقرس باتك لثم ابف راد عبط) ىدقنلا » انباتكو اهدعب امو

 ىرتحبلا تاقرسو © 4 ةنس قوتملا عدزا' نبا نع هثيدح ىلإ هيف انرشأ دقو ( فراعملا
  قوتلا رمال ىلأ .. دمحأل ىلع اهباب حتف نم لوأ وهو «٠ تاقرسلا



 ؤ ١

 ًادادعتسا هل ًادعتسم ناك اذإ الإ هلمع ىلع ل الأ بيدألا نع رمدعملا نب

 رعشلا من 5 بحتسي ىلا تاقوألاو رعاشلا نيب ةقالعلا نع ثدحتف « 0

 « ىبعملا نيبو هنيب ةكرش هلعجف ظفللا ىلع ىفلا لامدلا رصنتق ىف ظحاحلا تلا

 . رخآلا حبشي و امهدحنأ نسل كقو « 5 كاحبقي دقو اعم ىبعملاو ظفللا نسحن كقف

 مدقلا نيب قو هنأ ةصاحخنو ءارولا ىلإ دتري نأ ةبيتق قوي نأ 00 ناك كلذ لكز

 ماظن ىف نيمدقتملا جهنم نع دين الأ رعاشلا ىلإ بلطف داع هنككاو رعشلا ىف ةثادحلاو

 .« ةيدقنلا هئارآ نم ريثك ىف ظحاحلاب رثأتي دقانب رصعلا رخاوأ ىف ىتلنو . ديصقلا

 اظاطو با وهو ءاعم ىبعملاو ظفللا ىلإ ىنفلا لامحلا هدر ىف ةبيتق ةنانوتان ا

 طاقاو اعلا ثاسامم ىلإ ريشي هباتك نم عضاوم ىف هارنو ٠ رعشلا رايع بحاص

 ىح ةديصقلا كابا لصاوت5 نأو قايسلا ةدحو ىف ددشيو « هيلي ام مالكلا لوأ

 ناكم هيف وضع عضو نكمي ال دحاو دسج اهذأك ودغت يح لب امكحم ءانب ودغت

 ةيوضعلا ةدحولا ةركف نم رصعلا اذه ق داقنلا هددري ام 'سحأ امنأكو ءرخآ وضع

 ىح لب « أدحاو الك حبصت ىتح ماحتلالاو قسانتلا اهيف درطي ثيحب ةديصقلا ىف

 . (١!دحاو ىبعمو ةدحاو هلك اهناك

 نم ريخ لعاو ءدقنلا ىف هل ةئيب ةقلاثلا ةيبلا ق2 نآلا تنوعت

 0 اعإ هنأ م الو حرص هعلاطم قوهو ( رعشأا دقن) هباتك ق ةمادق اهلثمب

 لعجيو . ةيبرعلا ىف ملعلا اذه عضو ىلإ هقبسي مل ًادحأ نأو هئيدرو رعشلا دج ملعب

 توعنب ىلاثلاو « هئازجأ نايبو رعششلا فيرعتب اهلوأ صخي « لوصف ةثالث ىق باتكلا

 ةيقطنم ةفقو رعشلا فيرعت دنع فقيو : ةءادرلا توعنب ثلاثلاو « رعشلا ىف ةدوحلا

 : اهئازجأو تافيرعتلاو دودحلا نع هركذ امو وطسرأ قطنم نم حوضوب اهيف دمتسي

 لع ال اهيلع رعشلا 2 لوعلا نأو ةاكاحما قف وظيسرأ رك مهفي مل هنأ انه ودبيو

 ًاريثك نإف سنوي نب ىبم دنع رعشلا باتكل ةمجرتلا ءوس نم كلذ هءاجو « نزولا

 تنرطضن  ةمادك عج وهو : ١ حل تيولط لصألا ىف تاتكلا ناعم نم

 « ةيفاقلاو نزولاو ىععم او ظفللا ةمادق دنع رعشلا ءازجأو . ىبش روص ىلع هنم ةدافإلا ىف

 باتك رعشلا رايع ليلحت ىف عجار )١(
 ١١7 ٠ ص خيراتو روطت ةغالبلا
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 لصفلا اذه ى رثأتي هارنو « ةبكرمو ةدرفم اهنم لكب لصتت ةدودبا توعن نإ لوقيو
 2 ضيفيو « قالخألا نع هثيدح ق وطسرأ اهب فغش ىلا ىطسولا دودحلا ةيزظنب

 لواحيو « رعشلا ضارغأل ضرعيو « ةدوحللا توعن نع ثيدحلا ىف ىلاثلا لصفلا ىف
 دمتسي دعاومتلا هذه ىف وهو « ةماع هيلو ال عضي نأ وطسرأ ةقيرطب ًارثأتم
 نأ ةوق نم عيطتسي ام لكب ديري هنأكو « وطسرأل رعشلاو ةباطخلا :ىلاتك نم ًاريثك
 الولو : نايحألا نم ريثك ىف قيفوتلا 8 , ةينانويلا ةغالبلل ةيبرعلا ةغالبلا مع

 هيلإ اوتفتلب ا 5 !اتلا داقنلا ىسانتل عيدبلا نونف ضعب نم زتعملا نبا ىلإ هفاضأ ام

 )١(, تافتلا ىأ

 رعشلاو دقتلا ىلع ًارطيسم ناك ىذلا قوذلا نا ةماع نصر, ظححاي ذأ نينار *
 ىف نيطرفملا ةدسلفتملا دقن 0 نأ 2 بط ناكو ؛ اظفاحم قوذ ناك اعيمج

 ىلع اورطيسي نأ ةظفاحملا ةعزنلا ةقدب نواثمب نيذلا نييوغلل رظتنملا نم ناكو .ديدجتلا

 ةيرظن عضو ىلإ اوذفني مل مهنأ وهو « مهم ببسل اوعيطتسي | مهنكلو ةيدقنلا ةكرحلا

 اوعضي نأ اوعاطتسا نيذذلا نوملكتملا رطيس كلذلو ٠ عيشت نأ ماش نم لوصأ وأ

 ميدقلا نوير اواو ' مهنأ مهترطيس ىلع دعاسو : ةحضاو اموسرو اليصأ دقنلل

 رعشلل نوظفاحب اولظ كلذبو « انفلسأ اك رصعلا حور نيبو هنيب نونزاوي اوناك لب
 , ةئورولا هديلاقت 2 ىلع

 هلا ف 5 لودلاو ممألاو ةيمالسإلا ثادحألا ق ةباتك ىلإ ةيوبنلا ةريسلا

 نمم نأ لوألا ال رصعلا باتك ىف انب رمو ٠ تاقبطلاو مجارتلا ىف ةباتكو
 نب كمحمو ىدقاولاو ما.شه ن با هتريس ىوارو داحبإ نبا كلا ذنمح ةيوينلا ةريسلاب اونع

 «774 ةنس قوتملا دمحم نب لع نسحلا وبأ ىنئادملا كلذكو تاقبطلا هباتك ىف دعس
 نبا دنع ثغلب ءافلخلاو ا خيرات ىو ةيوبنلا ةريسلا ىف ةريثك لئاسرو بتك هلو

 (؟”ةعرز وبأ رصعلا ىف ةيوبنلا ةريسلل نيخرؤملا مه نمو . اًنفنصم 7١ وحن ميدنلا
 ةباكم قو « 781 ةنس قودملا هتقو ىف ماشلا خيش ظفاحلا ورمحع نب نمحرلا دبع

 نبال قشمد خيرات ةعرز بأ ف رظنا (؟) باتك رعشلا دقن ليلحت ى رظنا )١(
 . ملا/ / “ ةرهازلا موجنلاو 704 / 0 رك اسع . 78 ض خيراتو روطت ةغالبلا

 را
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 ىو ةيمالسإلا ثادحسألا ىف نو ريثك بتكو . ةريسلا هذه نم 5 لوبناتسإب حتافلا
 ةثالث ف هخيراتو قف ارعكا نيب هركذرم ىذلا ىلوقعيلا مهنم :م لودلاو 0 خيرات

 نب ىحت نب دمحأ 7 ىرذالبلا مهذهو « قارعلا ىف تا ابروأب عبط ء ءازجأ

 نديلب هيوخ ىد هرشن فورعملا نادلبلا حوتف باتك هلو « 5174 ةنس قوتملا رباج

 مجاربلا ىف فارشألا باسنأ باتك هلو « ًارارم ةرهاقلاب رشنو ىضاملا نرقلا ىف

 فراعملا راد ىف الماك هرشن داعيو عطق ضعبو ءازجأ ضعب هنم تعبط خيراتلاو

 باتك بحاص ١7 ةنس قوتملا ىرونيدلا''”ةفينح وبأ هرصاعي ناكو . ةرهاقلاب
  ثيدحلاب هلهتسي هارنو « ةرهاقلا ىف كلذ دعب مث « نديلب الوأ روشنملا لاوطلارابخألا

 قارعلا حوتف نع ثدحتي مث « ةيناساسلا مهتلودو سرفلاو ردنكسإلا خيرات نع

 ثادحأو نيسحلا لتقم نم هيف ناك امو نييومألا خيراتو نيففص بورحو
 . مصتعملا ىلإ كلملا دبع نم ءافلحلا نع ثيدحلا ىف زجوي مث « ديبع ىبأ نبراتخا

 تاباتكلاو لوألا ىسابعلا رصعلا قف سرفلا ةصاخو ةميدقلا مثألا خيرات ةمجرت تحاتأو
 بتكي نأ ٠١" ةنس قوتملا ىربطلا ريرج ني'”دمحمل ءايبنألاو لسرلا نع ةريثكلا

 ,ىتح ةقيلحلا ءدب ذنم ملاعلل خيرات وهو ,« « كواملاو لسرلا رابخأ » : مخضلا هخيرات
 تايلوحلا جهنم باتكلا قف جهني ةيوبنلا ةرجهلا خيرات ىلإ لصي نيح هارنو « هرصع

 لصي ىح ةيلاثلا ةنسلا ىلإ لقتنا اهمايأ تمت اذإ ىبح اهثادحأب ةلقتسم ةنس لكف

 عم ىورتت ةثداح لكو رب لكف «٠ نيثادحما ةقيرط عبتاو 17٠١07 ةنس ىلإ
 نيب فيصخلا خرؤملا لباقيل دانسإلا ددعتيو تاياورلا ددعتتو ؛« اهدانسإ

 نديل ى ةفلتخحم تارشن هلو « حيحصلا ربحلا اهنم صلختسيو اهتاور عم تاياورلا
 مهأ نمو .٠ قيفد, سرهفب ةدوزمو ةققحم فوراعملا رادب ةريخألا هتعبطو 2« رصه قو

 هلو اكتم ةنس قودملا نيسحلا ن ؛ ىلع نسحلاو ا وحلا رصعلا ف نيخرؤملا

 )١( ظافحلا موجنلاو م / ه ءابدألا جعم رظنا ٠ /  7٠١ءارقلا تاقبطو 1/1 0

 ةرهازلا “٠ / ص تسرهفلاو م7 ١7١ . ةيعفاشلا تاقبطو ٠ / . 11١ظ
 6١ه ص تسرهفلا ى هتمجرت عجار (؛) مجعمو ١١١ ص تسرهفلا قف هعجار (؟)

 ١٠٠7٠/ظافحلا ةركذتو 4٠/١ ءابدألا مجعمو . 7١/8 ءابدألا

 . /١٠” م ةرهازلا موجنلاو دادغب خيرات ى هتمجر“ رظنا (*)

 ةركذتو 4١0/١1 ءابدألا مجعمم
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 ىف فاوطلاب هسفن ذخأ ذإ « ةمج ةيويحب قفدتت ىهو « ةفلتخم ةيخيرات بتك

 نع ةجراحلا ةديعبلا دالبلاو رصمو رابجنزو دنهلاو ناريإو ماشلا ىف ةيمالسإلا نادلبلا
 ةقفر ى نيصلا ىلإ ىداحلاو ىدنملا طيحملا بكرو رزحلا رحب لوح مالسإلا ملاع

 ف عبط « بهذلا جورم ةيخيراتلا هبتك مهأ نمو ع هكرادم تعستاف « راجتلا

 اهتأشن ذنم ةقيلخلا خبراتب هيف أدبي وهو ؛ ةفلتخم تاعبرطتوريبو رصم ىف مث سيراب
 ىب- « ةيوبنلا ةريسلا زجوي مث « اهيف هتادهاشمو اهنادلبو ةميدقلا ملا نع ثدحتيو
 هلو 905 ةنس هلل عبطملا ب لا ده الا اذإ
 هباتك نم لوألا هزخب رص هل عيط ' ىخيرات زجوم وهو فارشإلاو هيبنتلا باتك

 م رابخأ

 رابخأ لثم ندملا ضعبب ةصاخ ام د ةماعلا ةيخيراتلا بتكلا هذه بناجيو
 نب لهس نب ملسأل طساو خيراتو ةنس قوتملا ةبش نب رمع ديز ىلأل ةرصبلا لهأ

 م01 ةئس قوتملا ىناهبصألا هدنم نبال ناهبصأ خيراتو 788 ةنس قوتملا دايز

 هذه نم مهأو مام ؛ ةنس قوتملا ىدزألا دمحم نب ديزي ايركز ىلأل لصوملا خيراتو
 ”م.١٠ ةنس قوتملا روفيطب بقلملا رهاط ىلأ نب دمحأل دادغب خيرات اعيمج بتكلا
 انرك ذو . هنم سداسلا ءزحلا 1ءالو» رلك رشن دقو « ىربطلا خيرات رداصم نم وهو

 0: مايرلاو باسنألاب رصعلا ىخرؤم مامها ىدم لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ف
 ْ مايألاب تايلضفملل 0 ْق ىبعي ىرابنألا ن ءبا ىرن دإ ًارمتسم مدعي كلذ لظو

 -شيرق بسن ف مخض باتك 01 ةنس قوتملا راكب نب ريبزللو « ةعساو ةيانع

 رصعلا ىف تفلأو . ًاريبك أدل ركاش دمحأ دومحم ةرهاقلاب هنم رشن ؛ مهرابخأو
 ىلإ لاجرلا ىف فيلأتلا لقتناو « هريغو ىراخبلل ثيدحلا لاجر ىف ةريثك بتك
 هباتك زتعملا نبا فلأو « ءارعشلاو رعشلا » هباتك ةبيتق نبا فلأف «ءارعشلا ف فيلأتلا

 مجنملا حي نب ىلع نب ىحن فلأو« ناروشنم امهو « نيثدحملا ءارعشلا تاقبط ٠
 ى رهابلاو نيدلوملا ءارعشلا رابخأ ى عرابلا امه نيدوقفم نيباتك ٠١ ةنس لوتملا

 ءارزولا ف بتك تفلأو فس أ ناورم ىلإ راشب نم نيمرضْملا ءارعشلا رابخأ ]
 قوتملا ىراي شهلا سودبع ن , دمحم باتكلاو ايزل باك لك نيواودلا باّتكو

  باتك لثم مهراعشأو نييسابعلا رابخأل بتك تدرفأو . عوبطم وهو ومالا ةنس
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 ناد قرشتسملا هنم رشن دقو "ا“ه ةنس قوتملا لويضلا ئخم فرخ كيحح :قاروآلا

 هنم 00 - مهنم ةفئاطل مجارت وهو نيدحلا ءارعشلا رابخأ (طسوصسع)

 ردا فاتك وقو مهرابخأو ءانلخلا دالوأ راعشأو « قمل ىضارلا رابخأ اًضيأ

 دمحم هللا دبع وبأ فلأف « ةيدرفلا ةريقلابا نومتهي اوشخأو ”: رشنلاو قيقحتلاب

 ةنس قوتملا مكحلا ن :ب هللا دبع نبا  7١7عبط زيزعلا دبع نب رمع ةريس ىف اًنياتك

 ةنس قوزملا ةيادلا نب فسوي نب دمحأ رفعج وبأ رصمع فلأو « ةرهاقلاب 64٠لا

 تفيلانلا طخ عقلا اذ ىلعو . هيورامخ هنباو نولوط )نب دمحأ ةريس ىف اًناتك

 تاقبطلا ىف فيلأت ىلإ زيسلا ىف فيلأت نمف « اًدعساو اًظطاشن رصعلا اذه خيراتلا ف

 الإ اًيناج خيراتلا ى نوكريي ال اوداكو « ندملا ق فيلأتو لودلاو ممألا ىف فيلأتو

 ٠ هون ودو هولجمس هودصر

 لك

 هةفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 « ةهفاشمو ”ةوالت لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع لمح ميركلا نآرقلا نأ فورعم

 7 ءافلخللا مهتمدقم ىف لوألا ردصلا ذنم نوروهشم 3 - 5

 لك ف . نيعباتلا نم هناجأ مهتفلخو ٠ : نا ب هلا دبع م لاثمأ ا ةاج
 ظ . عيمجم هتوالت لع مهلك ٠ نع ترثأ امه هتاكرحو هفورح هتوالت لع نوظفاحم مهلك ء ىمالسإ دلب
 مهنم ىراق لكك عبتي كمشاو ) تاريحلاب 3 كغم اولخأو ) ميركلا لوسرلا

 0 هسفن تقولا َْو 6 ةنكمم ةروص .قدأب هتءارق 5 ةع ندعي هنومزالب 0

 و لع ن ع وأ ةفوكلا لهأ مامإ موعسم نبا نع تاءارق كوورد نوقسثوم ءاّرس

 نأ دجنأ ىح 6 تاءارَملا ترثاكتف 2 ةناحيصلا ةلج ٠ نم امهريغ نع وأ بلاط

 . ةءارق نيرشع نم ريكأ ىلع ىوتحي اًثباتك 4 مالس نب مساقلا كيبع
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 ودبتو « اهترثك ىف تاءارقلا رمتستف « ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىلإ هدعب ىضمنو
 , ىالسإلا ملاعلا ىف رشتنتو عيذت ةفئاط اهنه راتخي تاءارقلاب ملاع ىلإ ةحضاو ةجاحلا

 اهنم ذاوشب ةءارقلا ىف اجرح دي ال ناك ءاردقلا ضعب نأ كلذ ىلإ ةجاحلا دكؤيو
 ؛؟نييحلا ركيبوبأ ةريظحلا ةيبهملا هكر. ضووتلل د رعت لقديحو +(" ذوذعلا قا ةيهانتم
 تاءارقلا ىلع بكأف 794٠ ةنس ذنم دادغبب ءارمقلا مامإ ىميمتلا دهاجم نب ىسوم نبا
 نب هللا دبعو ةنيدملا ىف عفان تاءارق ىه اعبس اهنم صلختساو « ةفنصملا اهبتكو

 ةرصبلا ىف ءالعلا نب ورمع ىلأو ةفوكلا ىف ىتاسكلاو 0 مصاعو ةكم ىف ريثك
 (ةعبسلا هباتك كلذ ىف فلأو « سانلل اًمامإ اهذختا ء قششمد ىف رماع نب هللا دبعو

 لكف ( هرصع قف تاءارقلا ءاملع نع هادأ ىذلا لئاحلا دهحللا ىري هعجاري نم لكو

 باتكلا ف صنيو « هتءارق دهاجم نبا اهب ىور ىلا قرطلا ربك ذنت ةعبسلا نم مامإ

 . ةمنألا لكل ةعومجم قرطلا نع الضف دحاولا مامإلل قرطلا نيب فالتخالا لع

 ( ةعيسلا ١ :فنصملا اذه ىلع حرش ةباتكل ىبسرافلا ىلع وبا ةيليصلت نلعب نم ىربناو

 نبا فلأو . ةجحلا بات هامس . اًنهجو اًدهجو هب ةثوثبملا تاءارقلا هوجوا هيف جنح

 ىبع ام وحن ىلع هحرشب ىبج نبا ىبع : تاءارقلا ذاوش ق اًنيناث اًباتك دهاجم

 . ةرهاملاب روشنمو قق# وهو « بستحم ا هامس : ةعبسلا ح رسب ىسرافلا ىلع وبأ هذاتسأ

 تاهاجتا هيف تحضتاو « اعساو اومن رصعاا اذه ىق ميركلا نآرقلا ريسفت امو

 . روثأملاب ريسفتلا هاجتا ىه « ةيلاتلا روصعلا ىف هتاهاجتا ىلع ترطيس ةعبرأ

 امأ « وصلا ريسفتلاو « ىعيشلا 5 , ىلازتعالا ريسفتلا وأ ىأرلاب ريسفتلاو

 2 3 ليك لاع 2 تناك ا ةمعلا غلب لمتد هروثألاب ريسهتلا

 اط جرختسيو تاملكلا ضعب ف-حصي باتكل انتمدقم كلذ قى رظنأ )١(

 دهاجم نبا هرظان امهنلم لكو . ةينظ ًاهوجو ( فراعملا راد عبط ) دهاجم نبال . ةعبسلا

 ءارقلا ةرضحت هعينص نم هتبوتو هتطخم فرتءاو نم. دهاغ نيا ققوم كانه انعضوأ  ترع

 . ةايقفلاو كلان اطورخلا هتءااقل وين قنا دور اعن

 تاقبط دهاجم نبا ةمجرت ىق. رظنا (؟) هفقوم كلذكو « هيلع ممحملا ناّمع فحصم
 تاقبطو 8/١*١ ىرزحلا نبال ءارقلا فلاخت ًافورح هتءارقل راطعلا مسقم نبأ نم

 . ؟هم / ةرهازلا موجنلاو 20 ةيعفاشلا كفجسملا طخ ةقفاوم تناك نإو عامجإلا

 ناكف « ًاطوقنم نكي مل هنأ فورعمو اعلا
 ىناثلا ىسايعلا رصعلا



0 

 هركذ ام لك نولمحم ةباحصلا ناكو . ةيئآرقلا ىآلا ريسفت ىف ةباحصلاو نيعباتلا نع

 ةيحانلا هذه نم ىربطلا ريسفتو . هتاملك ضعبو هتايأ ضعبل ريسفت نم لوسرلا

 ةرثكب اوفرتع نم كلذكو « مالسلا هيلع لوسرلا ريسفت هنم "صلة ستْسسي نأ نكمي
 لثم نم امهذيمالتو دوعسم نباو سابع نبا لثم نيعباتلاو ةباحصلا نم ريسفتلا
 ناك ذإ « تايليئارسإلا لّسّح ىف عسوتي مل هنأ هدنع ظحلالر امثو . ةمركعو دهاجم

 ةدئاملا ةلأسك « اهب لهجللا رضي ال ىلا ليصافتلا ىف ةصاخو اهيف ءانغ ال هنأ ىري

 دنع دجو هنإف ١١0 ىلإ ١١١ تابآلا ىف ةدئاملا ةروس ىف ىسيع ىلع تلزنأ ىلا
 وأ انكمس ناك له ماعط نم اهيلع ناك امع نوثدحتي نم تايليئارسإلا باحصأ
 ٠١ مقر ةيآلا لئمابو« عفان ريغ كلذب ملعلا نإ لاقف ةنحلا لهأ رامث نم ًارمت وأ ًازبخ
 مهدجو دقف (ةدودعم هارد سخس نمشب ) هتوخإ هعاب ذإ فسوي ةروس نم

 برضأف ا ننثاوأ نيرشع تناك له . مهاردلا ددع نع نولءاستي

 رهاظب ناعإلاو . .. نيد ف عقت ةدئاف كلذ غلبع معلا ىق سيل » هنإ الئاق كلذ نع

 ةيآ لك عم ركذي اًمئادو . ؛ هملع فلكت انع عوضوف هادع امو ضرف ليزنتلا

 هيلع دهشتسيو ةيوغللا ةهجولا نم تاملكلا ىنعل ضرعيو « اهيف ةفلتخملا تاءارقلا

 ىعم حرش ىلع ظفلل ىنعم حرش لضفي ام ًاريثكو « ةيمالسإلاو ةيلهاحلا راعشألاب
 بصعتي مل هنكلو « ةلز-دملا اهب ذخأ ىلا ةدارإلا ةيرح ةركفب ذخأي ناكو . رخآ

 ةيرصبلا ةيؤرلا ىف مهيأر لثم نم مهيلع اه درو مهئارآ ضعب ىق مهداج لب « مه

 ةروس نم /4 مثر ةينأ ىق انك فيسلا عم فقي هنأ ًارارم نلعيو امل مهليوأتو هل

 ساسألاو « ليوأت نودب ظفلل رهاظلا ىبعملا رسفملا ىعاري نأ نسحب هنأو ةرقبلا
 ناعم نيبتل ةمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ضرع وه هنع ديحم ال ىذلا

 . ةقيقدلا ةحيحصلا ليزنتلا

 « نيلثمتمو نيدهشتسم نيرسفم نآرقلا ىلإ ةلزتعملا عجري ىناثلا نرقلا ذنمو
 نأ ىلإ كلذ مهادأو «مهئارآ نيبو هنيب اوقباطي نأ نيلواحيو « مهوقع ىلإ نيمكتحم
 رهاظ ّمم اًنايحأ نوفقي اوناك نيذلاروثأملاب ريسفتلا باحصأ ىلع رمألا لوأ ذنم اولمحب

 اهقدصيال بئارغ نووريف :نوعمسي ايف مهوقع نومكحيال اًنايحأ اوناكو . تايآلا
 ماظنلل ع اوعش تالمح ظحاجلل ناويحلا باتك نم عبارلا ءزحللا قو ٠ ميلسلالقعلا
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 فلاخت اهنيعب تايآ ريسفت دنع اوفقي الأ اًنيعيبط ناكو : نيرسفملا ءالؤه لاثمأ ىلع
 + هعيمج نآرقلا ريسفت ىف ءارآلا هذه طسب اولواحي لب ٠ ةيلازتعالا مهءاز انآ

 ثلاثاا نرقلا فصتنم ىلاوح قوتملا معلا ل 3.4 نأ نيويفلا ىف ا ريسفت لوأو

 قوتملا تاشرلا دبع, نب دوم كاملا ]ع أ نيملت هم مهأو ( دوقفم هريسفتو

 *ىلتع هنأ دبالو ءهرشن ليبس ىف ةرهاقلاب نيققحمل ضعب ديب وهو . 07 ةنس

 اعافتنا هريسفت ى هب عفتنا ىرشخمزلا نأ ىف بير الو « ةيلازتعالا تاليوأتلاب

 اك

 ا ناكو « ةيلفع تالليوأت تاك امتإ ميكحلا رك ذلاىال ةلزتعملا تاليوأتو

 ١ نوجرخي ةعيشلا ناكو «ةيفوصلاو ةعيشلا هو « ةيداقتعا تاليوأت نآرقلا نالوؤي 00 ا
 ي_ 6

 هب دصمقمب هنيعد افلا نأ ىلإنويهذي ذإ «ةديعب تاليوأت نيسمتلم نآرقلا رهاظ نع ظ

 - روصو « ميوصخ م مح ديجي رجا اًظفل نأو مهتمنأ نم هريغ وأ ىلع

 ةآلا ىف توغاطلاو تيلل..نأ معزي نم مهنم نإ لاف غ٠ : مهنع ةبيتق نيا كلذ

 تاريسفت مهتمأل اوبسنو . ١2'صاعلا نب ورمعو ا امهءاسنلا ةروس نم ٠ مر

 نا ريسفتو ١18 ةنس قوتملا قداصلا رفعج ىلإ هوبسن ريسفت اهتمدقم قى « ةركبم

 .ةيمامإلا دنع نيرهاظلا ةمثألا رخآ وهو 75١ ةنس قوتملا ىركسعلا نسحلا ىلإ هوبسن

 . ةماعب تيبلا لآو مهتكأ نع ةياورلا عياطب 9 ةيحانلا هذه نم مهتاريسفتو

 ذإ ءىعيشلا ريسفتلا دع ظفللا رهاظ نع دعبي نك ب يلف لكنيحح ةفوصتملا ليوأت امأ

 ايرو « ةيفوصلا ر اكفآلا ضعب تايالا ضع 8-0 نم حضوب نيام لك ناك

 هارنو 7817 ةنس ىلاوح قودملا ىرتتسمتلا لهس ريسفت وه مل ريسفت مدقأ ناك

 ءىش لكب هللاو : هلوق ىلإ - ضرألاو تاومسلا رون هللا ) : رونلا ةروس ةيآ ىف
 جالخحلا قبس ايس ناكر .. هلل ايناسأ لزألا قباس ق ىدمحملا رونلا لعجي ( ميلع
 ع #04 ل . لزألا ىدمحملا رونلا ةركف ف

 ثيدحلا 2 فيلأتلا جهنم روطتل لوألا ىمابعلا 0 باتك ق انصضرع دو

 ةقبرطلا هده روصد م ريخ ثوب اًيلاغ هقفلا باورأ لع ههينصتب أدب هنأو ىوبنلا

 7 باتك ىف ةعيشلا ةالغ ريسفت رظنا )010
 . م4 ص ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأت
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 ' اهيف عّزوت ةيناث ةقيرط تأشن مث 10/4 ةنس ىوتملا سنأ نب كلامل أطوملا باتك

 ةريره وبأ اهاور ىلا الثم ثيداحألا عمجتف « ةباحصلا نم اهتاور ىلع ثيداحألا

 ةدحو ال ىلاحصلا ةدحو ساسألاف « ةيهقفلا اهتاعوضوم فالتخا ىلإ رظن نودب

 لظو + 541١ ةنس قوتملا لبنح نبا دنسم نع فورعم وه ام وحن ىلع , عوضوملا

 نب دمحم هللا دبع ىلأ لثم رصعلا اذه ةياهن ىجح ةقيرطلا هذه ىلع نوفلؤي نوث دحم

 بتكلا راد ةبتكمب ناتطوطخم هدنسم نم دجوتو 9454 ةنس قوتملا ىزورملا رصن

 ةقيررطلا ةادعنا نعي هللا ةقيرلظ انيس طير طا: هوب نراقتا تفلح بقل عملا
 ليلق ريغ اهفنتكي دناسملا ةقيرط نم ةدافإلا نأ اوأر انأكو « ركذلا ةفنآ لوألا

 نم ةلأسم ىف ةباحصلا نم وارل « ثيدح ىلع عالطالا ديري نمل دب ال ذإ ةبوعصلانم

 ذئنيح تمب هقفلا تاسارد تناكو «ثيداحأ نم هل ام لك ةءارق نمر .هقفلا لئاسم

 مهبتك ف اهب جاجتحالل ثيداحألا ضعب ىلع اًمعي رس عالطالا ىلإ ءاهقفلا جاتجاو

 نب هللا دبع فندص» وه ةقيرطلا هذه 00 مهيلداجم كدضو

 ' هو + ةروهتشملا -ةننلا ايتام تفلأ مث : 77ه ةنس قوتملا ةبيش ىلأ نب دمحم

 نسلاو 55١ ةنس قوتملا ماس حيحصلاو 567 ةنس قوتملا ىراخبال حيحصلا عماجلا

 قوتملا.ىذهرئال عماتلاو ؟1/6 ةنس قوتملا دواد ىلأ نكسو 7/٠ ةنس قوتملا هجام نبال

 ال ةفلؤملا ثيدحلا بتك حصأ دمعاتو م٠ ةنس قوتملا ىاسسنلا ناسو 71/9 ةنس

 تافنصملا هذه ى دامعالا نكي مو . روصعلا عيمج قى لب هدحو رصعلا اذه ىف

 امم « لاجرلا ءاقلو ةياورلا ىلع دامعالا ناك امتإو « بتكلا ةسارد ىلع اهلئامب امو

 قرفت ام كانهو انه نم نوءمحجب ةفلتنملا ةيمالسإلا راصمألا ىلإ نولحري نيث دما 7

 ندم رثكأب هفاوطت ق ىراخبلا نع فورعم وه ام وحن لع ثيداحألا ن

 ىلع دمتعي ريبكلا ثادحملا لظو . رصمو زاجحلاو ماشلاو قارعلاو ناريإو ناساوخ

 ءاملعلا ناحتال اوضرعت اعبر ًادلب اولزن اذإ اوناكو . ثيداحألا هئالمإ ىف هتظفاح

 مت : دادغب مدق هنأ ىراخبلا نع ىكحيو ٠ مهظفح ىدم اوفرعي ىك مل

 اهديناسأو اهنوتم اوملق ٠ ثثيدح. ةئام ىلإ اودمعف 0 اوأرو ثيدحلا باحصأ

 ظ اهركنأف ٠ ىراخبلا ىلع اهوقلأف : سانلا عمتجاو « هنتم ريغ عم دانسإلا اولعج نأب

 ى هلو : هدانسإ ىلإ نكم لك اًدداَر اهيوري ذخأ اوغرف اذإ ىرح :. اًثيدح اًشيدح



 ظ ا ظ

 هدواد ابأ نأ بناحلا اذه ىف ىوري ام فيرط نمو .27ةبيجع ىرخأ تاياكح كلذ

 مدق هللا دبع وه ثيدحلا ظافح نم نبا هل ناك ًافنآ روكذملا ناسلا بحاص
 اولاقف « لصأ ىعم سيل : محل لاقف « مهث لحي نأ هولأسف ٠ ةرم تاذ ناتسجس

 نم ثيدح فلأ نيثالث مهيلع ىلمأف « هوراثأو ! لوصأو دواد ىلأ نبا : نيبجعتم
 « ةبيرلا نم ليلق ريغ عم هتصق نوركذي نيث دحما دجوف دادغب ىلإ داعو . هظفح

 , اهالمأ ىلا ثيداحألا نم ةخسن مهل بتكي نم ناتسجس ىلإ اولسرأ نأ اوثبلي مو

 اهنم « ثيداحأ ةتس ىف هوأءطخف .٠ ظافحلا ىلع تضرلعو « اهب ءىجو تبتلكف
 فال 1 ةرشع لك ىف ئطخي مل هنأكو « اهيف أطخأ ةئالثو ءاهعمس اك" اهب ثادح ةئالث
 , 29 دحاو ثيدح ىق الإ ثيدح

 ثيدحلا ةياور ىف امهتقد غلبم قول لسمو ىراخبلا.دنغ اليلق فقن نأ دب الو

 اماع رشع ةتس ىضمأ دقف ليعامسإ نب دمحم "ىراخبلا امأ  هفيعضل امهضفرو

 هعم  ثيدح لكو ظ زاضمألا فلتحم قف تاقثلا ةاورلا هاوفأ نم هحيحص عمج

 ىوري ال ىح ٠ صحفيو سردي وهو .لوألا هيوار ىلاحصلا نمز ىلإ هنمز نم هدنس
 ةاورلا صحفيو نوتملا صحفي : كش هيلإ ىتقرَدي ال ىذلا حيحصلا ثيدحلا الإ
 كلذاو « ةلفغلا»و بذكلا بئاوش نم اواخو ةظفاح ةوقو ةديقع قرثولا نم م مهتملا رغب

 : لوقي ناك هنأ هنع نووريو « لاجرلا ىف ريبكلا هخيرات فلؤي نأ اعط ناك

 حب رجت فق دتشي ال ناسللا فع ناكو « ةصق ىدنع هلو الإ خيراتلا ىف مسا لسد

 وه ) وأ ( هنع اودكس 0 وأ « رظن هيف » : هلوق لثع ىتكي لب «ةاورلا نم نيمهتملا

 هحرشأ هتمدقم ق رجح نبا لوقي اك  هحيحص ُْف عمجو .( ثيدحلا ركنم

 تغلب اهب سنأتسا ىبلا ثيداحنألا كلذ ىلإ انفضأ اذإو اًثيدح السوال هيلع

 هباختنا ىف اًمكحم ثيدح فلأ ىتاموحن نم اهبختنا هنإ لاقيو غ40817 هثيداحأ
 هطو رش لوأو . ةقثلاو ةحصلا نم جايس ىوقأب اهطيحي ىبح « ةدشلا ىف ةياغ اًطورش

 متاح ىبأ نبال ليدعتلا/و حرحلا باتكو 000.518 /5 ةيعفاشلا تاقبط )١(
 ا١4ص مج مق (دابآ رديح عبط ) 508/٠. ىكبسلا )١(

 ةعبط ) ناكلخ نبال نايعألا تايفوو تيدي تيدنلا دفعوا نك رنا 8:
 . "589 / 8 (ديمحلا دبع نيدلا ىئ دمحم تاقبطو ١ /.4 ١8 بهذلا تارذش 4
 ١/ 517١ (ةرهاقلا عبط ) ىلعي ىبأ نب ةلبانحلا
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 : ًاملسم وار لك نوكي نأو « دحأ هتاور نم طقسي الف ٠ الصتم دانسإلا نوكي نأ

 ميلس ء (ظفاح « اًطباض « الدع « طيلختلاو ؛ سيلدتلا مدعو :؛ قدصلاب اسفو رعم

 ثيدحلا ةمئأ نم مامإ لك ةاور نأ ىري ناكو « داقتعالا ميلس ٠ مهوأا ليلق « نهذلا

 «رضحلاو رفسلا ىف هومزال نم لوألا ةجردلا باحصأف . هب ةلصلا ةجرد ىف نوفلتخي

 نم اونوكي نأ هديناسأ ةاور ىف طرتشاو « ةريصق ةدم ىوس هومزالي مل نم هءاروو
 لاقي دقو . ةمزالملاو ةهفاشملا ىوارلا ف طرتشا كلذبو « ىلوألا ةجردلا باحصأ
 - انمدق امه تركذ ىلا نوديري ةاورلا اهيف لصتيال ثيداحأ حيحصلا ف نإ

 اًنفنآ رم اك باتكلا ثيداحأل هدع ىف رجح نبا اهجرخأ دقو « طقف سانئتسالل

 هقفلا بتكىلاوتتو ناميإلاو ىحولا نع ثيدحلاب أدبي حيحصلا عماخللا باتكو
 مجارمتو رانلاو ةنحلباو قلحلا ءدب نع هثيدحك ىرخأ اًباوبأ اهيلع محقيو « هباوبأو

 ةيوبنلا ةريسلا» راصنألاو نيرجاهملاو ةباحصلا لئاضفو شيرق بقانمو ءايبنألا
 وهو . ديحوتلا باتكب همتخو . ايؤرلا ريبعتو بدألاو ةبرشألاو ةمعطألاو ىزاغملاو
 اهضعبو ةريثك ثيداحأ هيف اهضعبو اًمباب 40٠" ىلع لمتشت اًمباتك 47 ىلع عزوم
 ىوني ناك هنأكو ؛هتحت ءىش ةباتك نود بابلا ناونع عضوي دقو « دحاو ثيدح هيف

 باتكلا نأ فورعمو . توملا هلجاعو ثياحألا ضعب هتحت دعب امف بتكي نأ

 ذإ ثيدحلا بتك ّحصأ قمح دعني وهو . ةيئاهنلا هتيوص ىف عضو دق نكي م
 تافنصم خيرات ف ةقحال الو ةقباس هل - ايرحت هعمج ق ىراخبلا ىرحن

 0 . ىنامألا هنود عطقذت اًمفينع ًادهج الذاب ٠ ثيدحلا

 751 ةنس قوتملا ىروباسينلا ىريشقلا جاجحلا نب '” ملسم وف ملسم امأو

 ىراخبلا ثيداحأ ريكأ ىور دقو « ةلزنملاو ةقثلا ف ىراخبلا حيحص لثم هحيحصو

 عنص امك هباوبأو هقفلا بتك ىلع هبترو « هديناسأ قرط ريغ ىرخأ قرطب نكلو
 ىلإ بهذي هحيحص ةمدقم ىق هارنو . هلثم اهن» رثكتسي مل هنكلو « ىراخبلا
 ' هيلإ ىتقرسي ال نونقتملا ظافحلا هاور مسق : ماسقأ ةثالث ثيداحألا نأ

 « هقباس نع ةجرد طبهي وهو ظفحلا ى نوطسوتملا نوروتسملا هاور مسقو .٠ كلشلا

 )١( دادغب خيراتراسم ى رظنا ١/ ٠١ ١/١50 ىنفايلل نانحلا ةآريو ١74/8
 ظ . هيلع هحرشب ىوونلا ةمدقمو (دابآ رديح عبط ) ىهذلل ظافحلا ةركذتو
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 مسقلا هعبتأ لوألا مسقلا ةياور نم غرف اذإ هنإ لوقيو « نوكورتملاو ءافعضلا هاور مسقو
 م.قلا نم ىوري هنأب هحي رصتو . هيلع جرعي الو هلمهي هنإف ثلاثلا مسقلا امأ « ىناثلا

 « ىراخبلا حيحص ةلزنم نود ةلزنم ق هحيحص نوعضب ميدق نم نيثدحلا لعج ىناثلا

 .مدق نم كانه نأ ىلع . ىزارلا 5 عيال لثم. هيلع لمح نم مهنم نإ لب

 ظافح نيب ةصاخل كلذ داسو « اًفيلأت هنم قدأ هنألا" ىراخيلا حيحص ىلع

 ةهجو نم هلضفي ال هنأ قحلاو . ىراخبلا حيحص ىلع هلضفت مهترثك تناكف برغملا
 رفسلا ى ةمزالملا ةاورلا ىف طرتشا ىراخبلا نأ وهو ؛ ؛ مهم بيبسل « ةصلاخحلا قيثوتلا
 ا ىتكاف « . ملسم كلذ نم ففخت ني> ىف « مهنع نووري نم رضحلاو

 َْق ل كلذ عم ملسم 0 نأ هيف بدر ال اميو ... ةمزالملا بلطي و ةرصاعملاو

 تاياور نيب قورفلا ركذيل هنإ ىبح « ةقدلا ةياغ اسقيقد ناك ذإ « قيثوتلا نم ةورذلا

 ثيدحلا لاجر ةفرعم ىف ىرابي ال ملع ىلع ناكو < امفرتخ تناك و او ء ثيدحلا

 حيحص عم وهو .٠ [ لك 0 هثيداحأ ددع نأ اورك ذو . نيمهتملاو نقرا

 بتكلا امهيليو قيثوتلاو ةحصلا نم اًظح اهرفوأو ةلزنم ثيدحلا بتك ىلعأ ىراخبلا
 ىهو « ةتسلا حاحصلا بتك مسا امهعم اهيلع قلطي ىباو انفنآ اهانيمس ىلا ةعبرألا

 ةريثكلا هتالحرب رهتشا دقو ىيوزقلا ”هجام نب فسوي نبدمح هللا دبع ىنأ نكس
 هداج ةراننأل ةحفلا حاحصلا بح عفا ةلاوتم تتوا مالسإلا رايد ىف
 ةتسلا بتكلا كالس ىف ىق عضوت مل اهنإ لاقيو « ةفيعضلا ثيداحألا نم ًاريثك اهنمض

 ] نب دوراخلا نب ا ”ناملس دواد ىلأ ناس ىناثلا باتكلاو « ةرجهلل ةسداسلا ةئاملا ذنمالإ

 هلعلو « عي 5 هقفلا ثيداحأ ريغ اهيف كللسي ملِو « ىناتسجسلا ىدزألا ثعشألا

 (©0رىغع ىسيع ىبأل عمات بتكلا ثلاثو : نيثدحملا نيب عيفر ريدعتب ىظح كلذل 0 ٠

 - نم اهعم ركذو ماكحألا ثيداحأب هيف ىبدع دقو ىذمرتلا لهس نب ىسيع نبا
 5 هد هر © 0

 ندنعتي ندم ىءاج ةدئاف ديفي باتكلا ناك كلذلو . بهاذملا لهأ نم اهب جتحا

 تاّمبطو “١89/5 ىفايلل نانحلا ةآرمو ْ "ا 1 دادغب خيرات 600

 . 897 / + ةيعفاشلا . . ١5 /» ةيمفاشلا تاقبط )١(

 بيذبلاو ١ م7//7٠ ظافحلا ةركذت رظنا (ه ) ١ / ٠١9 ىوهذلل ظافحلا ةركذت (؟)

 لادتعالا نازيمم 407/5 رجح نبال خيرات دواد ىبأ ةمجرت ى رظنا (4؛)
 للك ةقرولا ىفاعمسلل باسنألاو ١57/١٠ //7 ١ ظافحلا ةركذتو هه /4 دادغب ظ



 كك

 بيعش نب( 7دمحأ نمحبلا دبع ىلأ ناس بتكلا عبار و . ءاهقفلا نيب فاالجللا ةساردب

 ةياورب ىبع انك « تالماعملا ق صوصنو غيصب هيف ىبع دقو ؛ قاسنلا ىلع نبا

 ةتسلا حاحصلا هذه بناحيو . ةالصلا ىف لاقت ىلا ةيعدألاو تاذاعتسالا ثيداحأ
 ةازز ىأ كاخنلا ىف ةنرتخ نيج فلا اك و رصعلا ف ةقانتخ تيذاحل بنك تقلا"

 باتك ةيمهألا ىف هقحليو « هيلإ انرشأ ىذلا ىراخبلا خيرات اهمهأ نم « ثيدحلا
 لبنح نبا ذيملت 06 ريهز ةمئيخ ىلأ نبا دمحأ ركب ىلأل ريبكلا خيراتلا
 - .ةيعيشلا تائيبلا تو مه رجتو ةاورلا ليدعت نع ثدحت هيفو 1/4 ةنس قوتملا

 عماج باتك اهتفنص ىلا بتكلا مهأ نمو « ثيدحلاب ماههالا ىف ظح اهل نوكي نأب
 نب هللا دبع سابعلا وبأ هعمج ؛ مظاكلا ىسومو قداصلا رفعج : نيمامإلا ثيداحأل
 .ىرجطلا ثلاثلا نرقلا رخشاوأ ىف ىمقلا ىريمحلا عماج نب كلام نب نيد .ا ني رفعج
 ثيدحلا بتك فيلأت ف نوثدحملا هب ضهن ىذلا طاشنلا ىدم هلك كلذ نم حضاوو

 قيلعتلاب نيثدحلا تلغش ىلا ةتسلا حاحصلا بتك هيف تفلأ هنأ ىكيو « رصعلا اذهل
 . ةيضاملا روصعملا لاوط ريسفتلاو حرشلاو

 ةيهقفل تاساردلا طاشن ىف لوألا ىسابعلا رصعلل آممتم رصعلا اذه ناكو
 اًيئاهن تنوكت ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا نأ فيك كانه انيأر دقو ٠ ةيعي رشتلاو

 نم 0 نوفلتخيو نورظانتيو نودهتجي ءاهقفلاف « اطيشن داهتجالا لظو

 هدام قوس 62 قبلا امل تك الا يوتا بعلاج ىولظتو» باتباع اون توبا اغلا
 ىهقفلا داهتجالا ةيرح ىلع ةحضاولا ةلالدلا لم اهروهظ نكلو « ىرهاظلا دواد
 لكا حبصي نأ انيعيبط ناكو . اهعيراصم ىلع ةحوتفم تناك هباوبأ نأو ذئنيح
 مهمهأ نمو « ىتالسإلا ملاعلا ىف هنوعيذي هخويشو هتذتاسأ نم ةريبك ةعوم# بهذم
 51 ةنس قرتملا فاصخلا ىنابيشلا رمع نب ""”دم>أ ركب وبأ ىنحلا بهذملا ف
 , هقفلا ىف حجراخملاو ليحلا باتكو ةرهاقلاب روشنم وهو فقولا ماكحأ باتك هلو .

 رفعج وبأ بهذملا اذه ىف ةيمهأ هنع لقي الو . ةرهاقلاو رفوناه ىف روشنم وهو
 ةيضحلا رهاوحلا فاصحلا ىف رظنا (؟) باب / + ظافحلا ةركذت ى هرظنا )١(

 ةيببلا دئاوفلاو م / ١ ءافولا ىبأ نبال نانحلا ةآرمو 85/١ رجح نبال بيذبلاو
 . ١ ىونكلل مو /0+ بهذلا تارذشو ١1٠ / ؟ ىنايلأ

 ىعبسلاو + / ١4
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 هملإ تهتنا دقو 771 ةئس قوتملا ىواحطلا ىرتجسحلا ةمالس نب دمحم نب 27 دمدأ
 هتعاذإ ىلع لمعو بهذملا اهب رشن ىذلا وهو « ةفينح ىلأ باحصأ ةساير رصمب
 وهو راثآلا لكشم باتكو ونكل ةنيدمب نيأزج ىف روشنم وهو ء« راثالا ىناعم هلو
 دقو . ناماكورب اهاصحأ ةروشنم ريغ ةريثك بتك هل لازت الو « دابآ رديحب روشنم
 سادنألاو برغملاو رصم ىف نوريثك سنأ نب كلام هسسؤم نع ىكلاملا بهذملا لمح
 ىتنونتلا بيبح نب ديعس نبا ''مالسلا دبع رصعلا اذه ىف بهذملا ءاهّمف نم علو

 برغملا ىف بهذملا رشن ىذلاوهو 74٠ ةنس قرتملا ىناوريقلا نونحس مساب روهشملا
 كانه ىودي همسا لظ ىذلا هفنصم هيف هلو : اهئاجرأ عيمج ىف عيشي نأ ىلإ هعفدو
 رايدلا كلتب ىباسألا عجرملا ذخستت لازت ال ىبلا ىربكلا ةنودملا وهو « هروهظ ذنم
 حورش اهلا ترشنو « ميدق نم ةرهاقلاب ترشن دقو « هسيردتو ىكلاملا هقفلا ميلعتل
 ىق نوريثك هيف فينصتلاب ىبعو هيهذم رشن ىلع لمعو ىعفاشلا فلخ دقو . ةفلتحم

 258 قرملا امهنم مهأو . ىدارملا عيبرلاو ىطيوبلا : نوي رصملا هذيمالت مهتملقم

 لوقي امك هئامسدبو بهذملا رصان 554 ةنس قوتملا ىي 2 نب ليعامسإ ميهاربإ قرأ
 هنوسرادتي ةيعفاشلا لظ سيردإ نب دم سيفنلا مامإلا ملع نم رصتخ هلو أ ءىبلا
 بهذملا ةعأ م م5٠ ةنس قرتملا جيب رس نب نيا سابعلا قرأ لوي هيفو . اليوط

 : 299 قافآلا ريكأ ىف هنم رشتنا ىذلا ىرجهلا ثلاثلا نرَلا رخاوأل

 ىمه نع جرشملاو ىهذ ُلَفْيَص >0 ةجح نيرشع ذنم ىداؤف َقِِصَل
 ىمُك هقرافي الْنأ هب قلحأف اهرْسأب مولعلا فانصأل عومج

 لبنح نب دم>أ ناكو . ىعفاشلل.مألا باتك شماه ىلع رصتخما اذه عببطو ظ
 ثيدحلا ىلع هيف 5 0 ىهمذ بهذمع لمس مى هفاشلل كملتت دق

 ١ اذه ؛ هعابتأ 5 . ةنسلا هال الثمم هبهذم دع كلذبو « ىوينلا
 تكف ل اس دوسي داع اطال هج / ليوم كول تنص سر بايب نجل ليج يعن نأ ممم ل ب ويبج مموو يصب م نع ني يسجل

 . ١ / ١5١ ىنفايلل نانحلا 0 ةيفملا رخارل .١ هيحام (1)

 بهذلا تارذشو نايعألا تايفو ىف هرظنا ( * ) باسنألا»و 5٠5 /» ىهذلل ظافحلا ةرك ذُتو

 ءآرمو هزل ناعمسلل باسنألاو ركاسع نبال قشمد خيراتو ١١07 فاعمسلل
 ةرهازلا موجنلاو 107/7 ىفايلل نانملا . 789 /»# ةرهازلا موجنلاو ه:؟ /؟

 ,47/7 ىكبسلل ةيعفاشلا .::!ةبطو "9./ * نوحرف نبال بهذملا جابيدلا ى هرظنا (؟)
 . 1١# /ع ىحبسلا (4) ةأرمو ناكلش نباو ١٠١ (ساف عبط )
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 هقفلا ف هو "4 ةنس قوتملا قرحلا هللا دبع ن 5 نب« '”رمع مساقلا رف
 هرم بع عرش ةرهاقلا ف عبسط ” ةقذلا ىف رصتنخلا بات لتحلا

 . ىرجم ا عباسلا كرما ى ىلينحلا بهذملا نأ ريكأ ةمادق نيا

 ءارو ةيهقف بهاذم روهظل رصعلا اذه ىف عساولا ىهقفلا داهتجالا أيهو
 (؟7ناملس ىلأ ىلإ ةبسن ىرهاظلا بهذملا ةصاخ اهنم زرب «ىربكلا ةعبرألا بهاذملا

 لوأ َْق عبتي ناكو ءالا/٠ ةنس قونملا ترعاطلا ىاهبصألا فلخ نب ىلع نب دواد

 لهأ بهذمع فرع ايهذم هل سسأ م . هل. بصعتيو ىعفاشلا بهذم هرمأ

 0 عيرشتلا لئاسمو نيدلا ىف سايقلا داكن ا موي بهذم وهو « رهاظلا

 نم ثيدحلاو نآرقلا ى ام ماكحألا نايبل كيو « ىلإ نيدلاو ىلقع سايقلا نأل

 ع مدعو ةنسلاو باتكلا رهاظ دنع فوقولا ىري ناك كلذ لجأ نمو ٠ مو

 "دعي بهذملا اذه: روهظ نأ انيأر ىو . هنع قثينت ىتلا ءارآلاو سايقلل باوبألا
 دقو « همفلا تاسارد ْق هو ةظفاحم ةعزن زورب ىلإ رصعلا ىف ةحضاو ةراشإ

 كوهبات ءاهقف هل ط0 نآو لعب | امف برغملاو سلدنألا ف عيدي نأ هل بتنك

 . برغملاو سادنألا ىف نيدحوملا ةاود لثم لود اًنايحأ لب « مزح نبا لثم

 4 رعشألا بهذملا قاثبناو لا ازتعالا

 رثكو رهدزاو امو لازتعالا أكن فيك لوألا ىمابعلا رصعلا باتك ىف انب 7

 َْق لادجلل نر نيتحاس ىلإ دادغيو ةرصبلا او اولاحأ فيكو ٠ هعابتأو همالعأ

 - قئاقحو هللا ديحوت نم هب لصتا ام لكو فينحلا نيدلا نع عافدلاو ةيديقعلا لئاسملا
 لاملا باحصأ ىلإ مهعاند نوهجوي اونوكي مل « ةرخآلا ىف باقعلاو باوثلاو ةوبنلا

 نيب رهدلا اولزانو «ةيلاغلا ةعيشلاو ةثجرملاو ةربجما ىلإ اًضيأ لب «بسحف ىرخألا لحشلاو
 ٠/ 21١814  ىعفايلو ؟م4/ + ىكبساو مم١ لعي ىبأ نبال ةلبانحلا تاقبط 6

 بهذلا . تارذشو 407 / 38 ةرهازلا موجنلاو دادغب خيراتو ١46 ىاعمسلل باسنألاو

 7/١٠ . 389 /  ةرهازلا موجنلاو ؟* ١١/4

 م15/م 7 دادغب خيرات ى هرظنا (؟)
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 امو فتقوتت ال قرفلا هذمل مهتارظانم تناكو اقنع الازن نييوششلا نييوناملاو

 مهيأإ بابشلا اوبذج دقو « نوجرفتيو نوعمسي نابل ى مهوح- نوعمجتي سانلاو «00
 تافاقثلا ىلع اوفكع دقو . نيعماس اهرفوأو تاقلحلا ربكأ مهتاقلح تناك ثيحب 0

 قطنم نم اهب لصتي امو ةينانويلا ةفسلفلا ةصاخو « اهب نودوزتي ةيبنجألا فراعملاو « -
 ىهو « ةفورعملا ةسمخلا هلوصأب زيمت اًسخض اًنيهذم مهسفنأل اونوك ام ناعرسو

 بكترم نأب لوقلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلاو ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا 2

 مهتفاقث ىده ىلع اوذخأو . رفاكلاو نمؤملا ىللزنم نيب ىطسو ةلزنم ىف ةريبكلا
 ةديدج ءارآ ىلإ نوذفني مهتمأ اذإو « ةعيبطلا ءارو امو ةعيبطلا لئاسم ىف نوقمعتي

 ةيهلإلاو ةيفسلفلاو ةيعيبطلا ثوحبلا ىف ةدحللا لك ٠ عاطتسا نم مهنم نإ لب
 را نب ”لصاو: ىلإ ةبسن ةيلصاو ”ةفسلف كليف + ةلقتسم ةفسلف هل نوكي نأ

 ] وأ رمدعملا نب رشب ىلإ ةبسن ةيرشب ةفسلف هذهو « ىومألا رصعلا رخآل فون

 ةيماظن وأ: ليذهلا ىبأ ىلإ ةبسن ةيلي ذه وأ ني ب ةفاها نإ ةيشل ةماغذ
 طقف نوزاتمم نوثحاب وأ ةمئأ لازتعالل نوكتي مل وحنا اذه ىلعو . ماظنلا ىلإ ةبسن
 هيف . غلب ىذلا رصعلاوهو ؛ لوألا ىسابعلا رصعلا َْف ةفسالفلا ء الؤه هل نوكت لب

 .ةلومأملا ة ةورذلا لازتعالا ٠ نوم دوهع : مكحلا ىلع ىلع ةماتلا ةرطيسلا هل حيصتل ىح

 قئاولاو مك ٠ نآرقلا .ق اذ لوقلا ىلع اهرك نيدلا ءاملع ترام 4 هتك أ اذإف 9

 ناك. .باذعلا نوماسيو ءاهقفلا نم . ريثك  نحتسمدو قرود هكا شو

 ماك شلات ام ناعرسو ٠ .مهيلع سانلاو ني دحماو ءاهمفلا اوطخسأذإ « مؤشريذن كلذ
 107 نأ ثباي مو ةفالحلا لكوتملا ىلو ذإ « ىناثلا ىسابعلا رصعلا حاتتفا عم مهتلود

 مهاياطع لزجأو هتمصاع ءارماس ىلإ نيث دحملا مدقتساو « نآرقلا قلخب لوقلا لاطبإ
 نأ كلذ رثأ نم ناك ٠ ميلستلاب ذخأألاو ةنسلا راهظإو سانلا ىلإ سولحلاب مهرمأو
 0 طم نأ كا د أ زعل عطتبس 0 5 داو دا ىوقو ؛ ةلزتعما ظ نوحري مهنم ريثك ذخأو ٠ نوثدحملاو ءاهقفلا رصتنا نيح ىلع ةازتعملا رحدنا

 -  هتفسالف ذيمالت نم 572111 ' ا ىف رمتسا لازتعالا نأ 1
 ( هيف مهتايح تلاط . نم مهنمو « ىناثلا ىبابيعلا رصعلا .ى اوشاع مانيب نيذلا



 0 ا ف

 نإ لب « دادغبو ةرصبلا ىف هتاقلح هل لظت نأو هتذباهج هل لظي نأ اًئيعيِبط ناكف
 حلطصا 15 وأ ةفسلف مهل اونوكي نأ اوعاطتسا رصعلا ىف ددحلا ةلزتعملا نم نيريثك

 ديمات وهو ”هه ةنس قوتملا ظحاحلا مهتمدقم قو ٠ مهيل] تبسن ةقرف ءامدقلا

 ةفاقثلا ةصاخو اهيلع علطا الإ ةيبنجأ ةفاقث كري مل ذإ ةفاقثلا عساو ناكو « ماظنلا

 ةلزتعملا نع عفادي لظ دقو «٠ قطنملاو ةيعيبطلا ةفسلفلا نم اهب لصتي امو ةينانويلا

 ةليضف » هامس لقتسم باتك كلذ ىق هلو (؛ افينع الادج مه وصخ لداحبو

 : نيثيشب ىرتغأ هنإ » : ةلزتعملا تاقبط هباتك ىف ىضترملا نيا لوقيو . « ةازتعملا

 نم ةضفارلا ىلع درا دارملاو )١(( ةضفارلا ىلع مالكلاو ةيرورض فراعملا نوك

 ةيرورض فراعملا نأب هاوق ىرعشألا رسفيو .داسف نم مهتاداقتعا ىف ام نايبو ةعيشلا

 سيأو «رايتخاب سيأو هعبطب ناسنإلل وهف ةدارإلا دعب ام » نأ ىلإ بهذي ناك هنأب

 : .هلوقي انايب كلذ ىاتسرهشلا ديزيو 02'”ةدارإلا ىوس رايقخاب لعف هنم عقي

 نم ء ىش سياو عابط ةيرورض اهلك فراعملا نإ هاوق اهنم لئاسع ظحاحلا درفنا ٠
 (9 .ءاعابط هنم هلاعفأ لصحتو ةداراإلا ىوس سسكدبعلل سيأو « دابعلا لاعفأ نم كلذ

 نإ » : هأوق ظحاحلا ىلإ بسن امم» . قرفلا نيب قرفلا ىف ىدادغبلا لوقيو

 ةمامث قفاوو « مهل رايتخاب تسياو دابعلل لعف كلذ عم ىهو ء عابط اهلك فراعملا
 دابعلا ىلإ بسنت لاعفألا رئاس نأو « ةدارإلا الإ دابعلل لعف ال نأ ىف سرشألا نبا

 هلك كلذ ىف لعاو . 2247 مهتدارإب تبجو اهنأو اًنعابط مهنم تعقو اهنأ ىنعم ىلع

 نإ ء باستكا الب لصحت اهنأ ديري « عابط ةيرورض فوراعملا نأ ىف هيأ حضوي ام
 لاعفأ اهلثمو ةعيبطو ًاررطضا ثدحتف ءهتدارإ اهيأإ هجوي ناسنإلا نأ كاند:ام لك

 ىلع رادملاف :هتدارإ اهيأإ تهجتا دق تماد ام ًارارطضاو ةعيبط ثدح ناسنإلا

 لرقم ناك كل ىناتسرهشلا لوقيو « اهنع *ىشانف اهدعب ثدحم امو « ةدارإلا

 رهاوجلا مدع ةااحتساب لاقو «ةفسالفلا نم نويعيبطلا لاق اكماسجألا عئابطلا تابثإب

 ةرابع ىهو » : نيمأ دمحأ لوقيو ٠ « ىنفي نأ زوجي ال رهودباو لدبتت ضارعألاف

 ةسسؤم عبط ) ىاتسرهشلل لحنلاو للملا (©) نبال ةلزتعملا تاقبط باتك رظنا )١(

 .ا ل0 ١/ (ىلحلا . "17 ص ( تو ريب عبط ) ىضترملا

 . ١,70 ص ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا ( 4 ) . ١٠1ال / ١ نييمالسإلا تالاقم (؟)
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 ءامللف «ءايشألل ةيعيبطلا نيناوقلا اهيف ررقي وهف ةديدع ناعم ىلع لدت اهزا+] ىلع
 مالا ًادبملا رقي وهو « فلختت ال ةيعيبط نيناوق اهلك ملاعلا اذه ءايشألو رانللو

 ضارعألا ريغتت امنإو ىنفي ال هدنع رهوملاف , مدعنت ال ةداملا نأ وهو ثيدحلا

 ةرمو انعرز ةرمو ءام ةرم نوكيف ريغتيو لوحتي امنإو « مدعني ال تباث ةداملا رهوجف

 اهنإ : لقف تئثش نإو« ةداملا ىلع ةثراط ضارعأ اهلك هذهو ؛ايشخ ة ةرمو ندعم

 ةلمكت ىناتسرهشلا ركذو . «2داوملا اهنم نوكتت ىبلا ةياوألا رصانعلا ىلع ةئراط

 اهيف نودلخي ال مهنإ» رانلا لهأ ىف لوقي ناك هنأ عابطلا ىف ظحاحلا ةيرظنل
 اهاهأ بذجت ةرخالا ىف رانلا : لوقي ناكهنأو « « اهتعيبط ىلإ نوريصي لب اباذع

 . اهيف مهدملختو اهسفن مهلخدت ىبلا ىهف « اهيف دحنأ لخدي نأ نودب اهسفن ىلإ

 هبسن امث هنإ لاقو « ظحاحلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن ىلع طايملا نيسحلا وبأ مر دقو

 ءانف ةااحإ هيلإ هتبسن ىف اًضيأ هيلع بذك هنإ لاقو ٠ باذكلا ىدنوارلا نبا هيأإ

 فوعتلا ىف طايتحالا بجي هنأ ىلإ انهبني ام كلذ ىف لعاو .؟") اهمدعو داسجألا
 ظ . ةصاخلا مهبتك نم اهاقتسا ن "سحب هنأو ةازتعملا ءارآ ىلع

 اذه ىف نونوكي مهو « دادغبو ةرصبلا ىف ةلزتعملا نم ريثك هالتو ظحاخلا رصاعو
 « ىضترملا نبال ةلزتعملا تاقبط باتك نم ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا تءاث اهلا رصعلا

 ىلأ باحصأ نم 6 قحسإ نب هللا ديع نب فسوي بوقعي وبأ مهمهأ نمو
 دادغب ق هرصاعي ناكو «2''هتقو قة ةرصبلا ف ١ ةلز عملا ةساير ثتهتنا هيأإو ٠ ليذهلا

 نيسحلا وبأ قوسيو « نيدهاز نيعرو اناكو « برح نب رفعجو رشبم نب رفعج

 - اًنبتك فادص اماوأ نأ ركذيو « امهئارآ ضعب راصتتالا هباتك ىف طايخلا
 ى سايقلاو ىأرلا باحصأ ىلع درلا ىف اًنباتك هل نأب « هقفلا ىف ةريثك
 00 1 ةعب رشلا

 طايحلا نامع نب دم نب ميحرلا دبع نيسحلا وبأ رشبم نب رفعج ةذمالت نمو ظ
 . مهلاوقأب ًاملع ةلزتعملا ريكأ نم ناكو . ىرجه لا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىح شاع ىذلا

 . 7١ ص ةلزتعملا تاقبط 0 ةبتكم رشنو عبط ) مالسإلا ىحض )١(

 . م١ ص راصتنالا (:؛) . 8*١ / ( ةعباسلا ةعبطلا -- ةضهلا

 ظ . ل١859 ص طايخلل راصتنالا (١؟ )
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 درلا ىف ةريثك بتك هأو . امقومرم 08 دحمو هذاتسأ لثم اهيقف تاكو 35 :افالتحتاو

 راصتنالا باتك عضوملا اذه ريغ ى انب رم انك اهنمرشتن 2 توارلا ف نبأ ىلع

 «« ةلزتعملا ل ةعس ىبع حوضوب لدي وهو ٠ دحلملا .ىدنوارلا ن 7 ىلع درلاو 0

 : اهنالطب نيبو اهفيزف «ةحيحص ريغ ةريثك ءارآ مهيلإ بسن ىدنوارلا نبا ناكز

 تايبسنب + لح أو للملا َْق ىلاتسرهشلاو قرفأا ناب قرفلا َْق ىدادغبلا ىرن نأ بجع نمو 00 ظ

 الغم ظحاحلا نع امهيف ءاج ام نيب ةنراقملا نم حضتي امك .ءارالا هذه ضعب  مهيلإ

 ءارآ نم رمد ك صالختسا باتكلا اذه نم نكد د راصتنالا باتك ىف ءاحب امو

 نأ اجتحم ََ امش دعب مودعملا نأ ىلإ هباهذ ةم هما هئارآ نمو 4 هفلؤم طايخلا ٠

 اف افرع ضرمو معلا دوج رمح دنع كلذبو + نع ربخيو مع م ىلا
 0 توبثلا ظل مودلعملا ىلع قلطأو ؛ و مدل

 ناينجل با د دبع نب ماا ىلع 0 رهشأو اًنعيمج ةلزتعملا ءالؤه' نم“ هبنأو

 نم مشاه وب وبأ هنباو وهو 2 .ىرصبلا ماحشلا بوقعي ىبأ ذيمات و 0 ةنس فوتملا

 هذيمأت ىرعشألل نييمالسإلا تالاقم باتك هءازآ ارآ روصي. .ام ريخ لعلو ٠ ة ةدطبلا ةازتعم ٠

 ءايشألا نأو ضارعألاو رهاوخاو ءايشألاب املاع .لزي م هناح.بس هللا نأ ىري ناك هنأ هيفو

 نوكسلاو تاكرحاو رهاوجلا كلذكو اهنوك لبق ءايشأ ىمّستو امنوك لبق ءايشأ مع ظ

 طايحلاب ىتاي ءايشآلا ءا .ءانإ هفقوم ف هنأكو يع تادارإلاو حيبارألاو ٍموعطلاو ناولألاو

 نالوقي امهنأب امهدزلي نأ .امهبوصخ ضعب لواح دقو « امفنآ انب رم ىذلا هبأر : ظ

 كلذب الوقي ل ام هنأ ققحما نمو - رهاود-او ماسجألا مقو ؛ ءامشألا ةيلزأب

 هنأ هللا ملع ام نأ ىري ناكمهنأ ىلع ىلأ ئأر ةمدن نمو . ىلإلا ملعلا ةيازأ نادي ري امنإ

 قدحتست رئاقملا نآبأ ؛ رئابكو رئاغص بوخذلا نم نأ ىرد ناكو . نوكي نأ دب ال نوكي

 بهذي ناكو « ناميإلا :ىةئلع باوثلا ل طبحت رئابكلا نأو « رئابكلا بانتجاب اهنارفغ

 امب ريخ هللا نإ عي ناكو . '"ثرفك رفكلا ىلع مرعلاو ةريبك ةريبكلا ىلع مزعلا نأ ىلإ

 ةرعاشألاو ةلزتمملاب ساخنا: .هزحلا ©( ىودب 0 ْ 00 باع ناسا 0

 ] 000 . اهدمياي رم. ضص هئارآو قابمبا لع ىبأ ةمجرت قف رظنا (؟)

 . !11؟١/7 نييمالسإلا تالاقم (#) ١ ومقالات  ٠١ صئفترملا نبال ةلزتمملا تاقبط 0

 . ١٠ه ١/ نييمالسإلا تالاقم (4) قاتسربشلو ةفلتخع عضاومو ىرمشألل نييالمإلا 0

 نمحرلا دبعل نييمالسإلا بهاذمو “لل 0 3



 ا

 رش ىه اغإو ةقيقحلا ىف رشب تسيل ماقسألاو ضارمألا نإ لاق  ريخلا نم لعف
 رشب الو ريخب سيل اهباذع نإ لوقي ناك ذإ مهج ى هلوق ناك كلذكو ,زاجما 2
 داسفلاو ثيعلا وه رشلاو « ةعفنم هيف ناسنإلا امو ةمعنلا وه ريا نآل « ةقيقملا ف
 . 7 ةمكحو لدع هنكلو « ةعفنمالو ةمدب سيأو داسفب الو حالصب سي ١ مهيد

  ليبس ىلع وه امإ (ضرألاو تاومسلا رون هللا ) : ىلاعت هلوق ىبعم نأ ىري ناكو
  نودتهي اه هب نودتهي مهنأ أ, « ضرألاو تاومسلا نلمهأ ىداه هنأ هانعمو ؛ ص
 سنج نم سيل وه ذإ ةقيقحلا ىلع ًارون هيمسن نأ زومي ال هنإ لاقو ءايضلاو رونلاب
 0 اردعملا هيف عباتي ناك لالجإ ومو © ًاديدش الداجإ لقعلا 0 ناكو "لا ”راونالا

 هتياهن ىلإ طرشلا ىف ىضم هنأ ريغ « نييلقعلا مساب ًاعيمج مهيم سن نأ 0 ىح
 تارآدقم ىلإ ةيوبنلا ةعيرشلا مرو « ةيلقع ةعيرش - اه وبأ هنبا هعباتو  تبثأف »
 , "كف اهيلإ ىدتهي الو لقع اهيلإ قرطتي ال ىلا تاعاطلا تاتقؤمو ماكحألا
 نم قبب مو « ةقرو فلأ نيسمدو ةثام را هالمأ ام اوررح هذيمالت نإ لاقيو
 ظ : . هريسفت ىوس ةريثكلا هتافنصم

 ةئس قرتملا باهولا دبع نب دم# ن 000 كبع قابتجلا ْ 3 مشاه وبأو

 عوبذو ةرهشلا َق هملقُ هنإ لب 4 ةرهش  ىلابجلا ىلع ىبأ هببأ نع لمي ال مالا

 - نينمؤم « هئارآو هبهذم ىلإ ىرجحمل عبارلا نرقلا ىف ةلزتعملا لوحت دقل لب , مال
 .ثحابملا ىف هجارخ .ىذلا هذات ايسأ وه هوبأو . هغليم مالكلا ىف هريغ غلب مل هنأ
 ) اضيأ ةريثك ءارآ ى هنع درفنيو ) هئارآ نم ريثك ىق هعم قذتي وهو « ةيلازتعالا

 .عياتلا ةفلاخت ا تسيأو «هيبأ ىلع هفالخ سانلا ضعب ركنتسا دقو » : : ىضترملا نبا لوقي
 ىتخركلا :نيبللا د وق كالذ فو ) ردي عورفلا قيقد َْف عوبتمال

 ريثك فالخ هيأ 0 "6 ىبأ نيب نولوقي

 ريضُي امه. كلذ ناك لهو رئاض نم. كاذ . لهو - لف

 )١( ص تسرهفلاو 20 96 /9 نييمالسإلا تالاقم  75١ىفاتسربشلل لحنلاو للملاو .

  60/؟ نييمالسإلا تالاقم /1913 .   0١ىدادغبلل قرفلا نيب كقرفلاو اهدعب امم
 ١/ 88٠. ىودبل نييمالسإلا بهاذبو : خيرات مئاه نأ ةمجر“ ى رظنا (4) ١84 ص ( ديمحلا دبع نيدلا ىب ةعبط ) ظ 1 م ”قاتسرهشلا (*)
 ه.4 ص ةلزتعملا تاقيبطو هه ١١ دادغب
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 ير

 روحبلا هنع قياضت رحبل اوضرعت ال خيشلا

 رودي هوبأ راد ثيح ىلإ ُهُوْلَت مشاه ابأ نإو
 و : 5 كَ و ] ٠ ضع 0

 ريزع ملعب ىح مالك رمالكلا فيطل نم ىرج نكلو

 : الالقتسا ىرخأ ىف هنع ىللةةساو ٠ ةريثك ءارآ ىف هيبأ عم راد دق وهف

 ءىش اهايإ هريدقتو ةيلازتعالا ةقيقحلا هيحو ء ءىبث هريدقتو هابأ هّبحف . هريضبال

 لصف ق أه هايد 0 2 فافتالا نم نبالاو بالا نسيب م ناتسرهشلا كردأو . رخآ

 2 4 0 بأ 49 ئااقخ م ركذ 6 07 هودحو الأ ةمف ا 3 دحلاو

 « ةيهإلا تاذلا نيد ىه ايذأ ىلإ نيمهاذ ميدق نم اهوفن ةلزتعملا نأ فورعمو « ةيازألا

 ىلابحلا ىلع وبأ لاقو . تافصلا ةقب اذكهو ءهتاذ وه هماع ىأ ؛ هتاذب ماع هللاف

 أمل هيبأ لوق داسف لإ مثاه ا ها 6 0 ملهو م هتاذل رداقو هتادل ماع هللا نإ

 هاقع ٠ هادهر قرأ قيقد ى ىلإ ذوفنلا ا ا ةاع هللا 6 نم ٠ هياع بتر

 ةمص ىه ةأاحن وذ ىأ هتاذأ ماع وه ماه 0 دنع » :الئاق ىناتسرهشلا كلذ

 تبثأف « اهدارفتاب ال ؛تاذلا ىلد ةفصلا ' مساع نإ ًادوجرم اًنتاذ هنوك ءارو ةمرلعم

 اهامدح ىلع ىه ىأ 35 ةأوهع الو ةدراعم الو ةدودعم الو ةدوجوم هيأ تافص ىف الاردسأ

 ءىشلا ةنرعم نيب ايرورض اًقرف كردي لقعلاو: لاق «؛تاذلا عم لب كلذك فرعتال

 نم الو املاع هنو5 فرع تاذلا فرع 0 سيلف : ةمص ىلع هتقرعد نيبو اقلطم

 لواح دإ م ةمقد ةيرظن ىهو .٠ ص هرعلل الباق ًازيحعتم هنو فرع رهوجلا فرع

 هبارضأو ف'العلا ليذهلا ىبأ ا نم طم دق اني نقلت نأ مشاه وبأ اهب

 « ميكحلا ركذلا ىف ةددرم ةرركم اهنأ عم دوجو اهل سيل هنأ هللا نع ةيلزألا تافصلل

 كردت امك كَرادت اهنأو« ةمودعم الو ةدوجوم ال ىطسو لاح ىف اهنأ ىلإ بهذ دقف

 دنع كلذ لوؤي نأ ىشثخ هنأكوءتاذلا نيع اهسفن ىه نوكت نأ نودب تايلكلا

 تقولا ىو « لاوحأ اهنأ تيثأف « ميناقأ وأ رهاوج نوكت نأ ىلإ سانلا ضعب

 . 8/١ فاتسربشلا (؟) ( لوبناتسا ةعبط ) ىدادغبلل نيدلا ٍلوصأ )١(
 ] . 47 ص
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 تافنصلا .نأب ةلئاقلا هتركف ىف ليلق امع ليس امك ىرعشألا هليمز ىلع دري ناك هسفن

 .ذإ ىورخألا باقعال هايلعت ةفيرطلا مشاه ىلأ ءارآ نمو . تاذلا ىلع ةدئاز ةيملإلا

 ىف نوكي نأ دب الف « نسحلا ةرفنو حيبقلا ةوهش انيف قلخ ىلاعت ميدقلا نإ : لوقي
 نايثإلا ىق انيغربو « تاح. ملا لعام ادقالا نع انرجني ام ةبوقعلا نم هتلباقم

 زوجي ال حيقلاب ءارغإلاو ء حبقلاب ىر 0 فّتاكلا نوكي ناك لاو + .ةناحاارلاب

 نأو ةيبرتلا باققعلا نم ضرغلا نأ ىلإ حوضوب هت هناكو عدو 217 لاتاتلا ىلع

 ةبوتلا نأ 0 و ناكو . . هنع ىوتني ىح ميجنولا هلمع بقاوع ناسنإلا ندم

 امس الإ بجت ال اهنأ ئري ناكف ماه وبأ امأ « القعو [عمس بجت رئاغصلا نع ..

 الف ةريغصلا ىف ررض الو سفنلا نع ررضلا عفدل بجت امنإ هرأر ىف س ةبوالا نأل.

 ىلع رارصإلا عم رئابكلا ضعب نع ةبوتلا نأ ىري هوبأ ناكو . '"' اهنع بجبن ةبوتلا
 رئابكلا ضعب نع ةبوتلا حصتال هنأ ىري ناكف مشاه وبأ امأ « حصت رخآ ضعب

 ادور ةبوت رئابكلا عيمج نم بنذملا بوتي نأ دب الف ء ضعب نود 1

 لب : مشاه وبأ هنبا لصفنا امم رثكأب هنع لصفنا ىلابجلا ىلع ىبأل ناث ذيماتو .

 هب ضراعي لب «بسحن هذاتسأ هب ضراعي ال اديدح اهل ميقي نأ عاطتسا دقل

 وه دع دقل ىبح ةنسلا لهأ ءارآو مهئارآ نيب طسوتلا ىلع هماقأ ذإ « اعيمج ةلزتعملا

 ليلس « ليعامسإ نب ىلع .9©2 نسحلا ابأ دصقنو « ةنسلا لهأ بهذم هسفن

 .ةازتعملا بهىله ىلع ىلظ دقو 2514 ةنس قرتملا «ليلحلا ناعضلا ىرعشألا ىسوم ىلأ

 باتا مث ٠ ايدل ل2 نأ ةداتسأ :تاقلحم ىلإ اهيف فتلبخي ناك اسماع نيعب

 لعفي ناسنإلا نأو راصبألاب هللا ةيؤر مدعو نآرقلا قلخو لدعلاب لوقلا ن

 ىلإ هيلع نولبقي سانلاو ةرصبلاب هتارضاع ىلي لظو« ةصلاخلا هتدارإو هتردقب هلامعأ

 . هتافو ىلإ اهب لظو دادق لإ هكر نأ هل 55 نأ

 « ًارارم اهيلإ انعجر ىتلا نييمالسإلا تالاقم اهنم «ةفلتخم بتك هل ترشن دقو ظ

 607١ ص تسرهفلا»و ١١//845 دادغب رابخا دبع ىفاقلل ةسمللا لوصألا حرش 010
 5 هيفا ةتافبطق ةيصضملا رهأوجلاو 0 0517١ ص

 نكس ةيفاقلا :تاقبظو: ناكل“ خبار . ياو نعاسلل ندا 80
 بهأذمو ؟59/+ ةرهازلا موجنلاو م47“ 079 4 ص هسفن ردصملا 6

 . 481/١ ىودبل نييمالسإلا خيرات ىرعشألا ةمجرت ىف رظنا (4)
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 ًاريوصت ةيهذك-قاروضت: امو « عمالاو ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا : هتلاسر اهنمو

 رك دب ةلاسم لكو «ةنيثلا .لهأ ءارآ ثنين ةئاور انعتق اك نهتم وهز: قد

 نيهاربلا كللذل الثم برضنو « ةنسلاو باتكلا نم ةيعمسلا ةلدألاو ةيلقعلا ةلدألا اهيف

 ىناتسرهشلا هقاس ىذلا طمنلا اذه ىلع اقاّمتشا نآرقلا نم اهقتشا دقو « هللا دوجو ىلع

 فيكو « أدتبا ءىش ىأ نم هتقلخ ىف ركف اذإ ناسنإلا : ىرعشألا لاق : لوقي ذإ

 هنأ (ديقي فرعو « ةقلحللا لامك ىلإ لصو ىتح روط دعب ًاروط ةقلخلا راوطأ ىف راد

 - لامك ىلإ صقن نم هاقريو ةجرد ىلإ ةجرد نم هغلبيو « هقلخ ربديل نكي مل هتاذب
 هذه: رود روصتي ال ذإ « اديرع الاع ارداق' اعنا تأ ةرورشلاب فرع

 ماكحإلا راثآ نيبتو ةرطفلا ىف رايتخالا راثآ روهظل عبط نم ةمكحملا لاعفألا
 نم هيف ءاج ام ناهربلا اذه ىف مهاتسي هنأ حضاوو « 2 ةقلخلا ىف ناقتإلاو

 مث « محل نم ةوسكف ماظعف ةغضف ةقلع ىلإ ةفطن نم هلوحتو ناسنإلا قلخخ راوطأ

 ىلقعلا ناهربلاب ىلدأ  ءىش ههبشي ال هللا نأ نايبا الثم ضرع اذإو . هتايح ىف هراوطأ

 هذه ىلعو . (ءىش هلثك سيا ) : ىلاعت هلوق لثم نم ىعمسلا ناهربلاب هعبتأ مت

 نإ فنا انلقو . ةيعمسلا ةلدألا ةيلّقعلا ةلدألا عم ىرعشألا قوسي اعاد ةلكاشلا

 ةيلعلا تاذلا هيزنت ىف نياوآلا عبات دقو « نيثدحم او ةلزتعملا ىهذم نيب طسو هبهذم

 راصبألاب ىر هللا نأ ىف نيئادحملا لوقب ذخنأو « ديسجتلاب قلعتي ام لكو هيبشتلا نع

 انحاضيإ ( ةنابإلا » هتلاسر ىف اهحضوأ ةيعمس ةادأب كلذ ىلع الدتسم « ةمايقلا موي

 لاعذأ ىف ةب ربدلاو ةازتعملا نيب طسوتو . ؛ عمالا ١ق اهحضوأ ةيلقع ىرخأ ةادأبو اسمان

 « ناسنإلا لاعنأ قااخ هللا نأ ىلإ نوبهذي ةيربخلا ناك دقف « اهقلاخو ناسنإلا

 لاعفأ نإ لامتذ ىرعشألا طسوتو « هلاعفأ قلخي ىذلا وه ناسنإلا لب « ةازتعملا لاقو

 ..29هيف اهقلخي هللاو اهديري وهف ةدارإو اًئيسك ناسنإلل ىهو اًعنصو اًدقلخ هلل ناسنإلا

 امم ةيهلإلا تاذلا نيع تسيا ىهف « هتاذب ةمئاق ةيلزأ هللا تافص نأ ىرب ناكو

 تاذلا ىلع ةدئاز ىه لب ىئابحلا مشاه وبأ لاق امك لاوحأ ىه الو ةلزتعملا ريكأ لوقي

 نبا لاثمأ نم نيث دحملاو ةازتعملا نيب نآرقلا قلخ ةاأسم ىف قيفوتلا لواحو . "اهب ةمئاق

 تارابعلا نإ لاف « ميدق وه وأ ثداح نآرقلا نأب نيلئاقلا نياوقلا نيب ىأ لبنح

 هه ١/ ىناتسربشلا (*) 0000 فعرر قاسبشلا (1)

 .اهدعب امو ؛ه ص عمللا (؟)
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 مالكلا ىلع تالالد مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلإ ةكئالملا ناسل ىلع ةلزنملا ظافلألاو
 ىرد ناك ىرخأ ةرابعبو ؛ "2 ” ىلزأ ميدق لوأ دملاو :ةلاررغ ةقواحم ةلالدلاو « ىلزألا

 هب لزن ىذلاو انيديأ نيب ىذلا باتكلا امأ ؛ ميدق هتاذب مئاقلا هللا مالكو نآرقلا نأ
 ةلزتعملا دنع ةيسدقلا هتناكم نم لقعلا لزنأو . ثداحف نامزألا نم نمز ىف ىجولا
 اهتادأ الو اهليبس سيل ةيهلإلا هنوئشو هللا ةفرعم نإ لاق ذإ « تايحلإلا ىف ةصاخو

 2 بجوي ال هدنع لقعلاف « ةنسلاو نآرقلا صوصنو د ىعولا ل ل
 , دايعلا حلاصمل ةياعر هللا ىلع بجوي الو « احسيبقت الو انيسحت ىضنقي د
 الإ بجت ال اهنكلو « لقعلاب ةفرعم 6 ا عمسلاب 0 اهلك تابجاولاو

 ظ دات قيرط نع

 )١( قاتسربشلا (؟) 00 و0/1 ناتسبشلا 1١/٠١١



 بارا ]تصتلا

 رعشلا طاشن

 ةيبرعلا رارسأب ءارعشلا ملع

 ارت ظحالي ةرجهلل ثلاثلاو يناثلا نينرفلا ف نيزكلا دوهج عباتي نم لك

 ةيرعشلا ايام اوعمج دقف « ةعوذتم تاسارد نم اهنا ارعشو ةيبرعلل ةودأ ام ةريك

 رجشلا وأ لبإلا نع ثحبك ةدرفم ثحابم ىف هوروص ايصقتسم ًاعمج ةيوغللاو

 ع ءارثألا وأ حادقلاو رسيملا وأ ناسنإلا قلَّسخ وأ مركلا و لخنلا وأ لكلا وأ

 تلعف نع وأ هقيقحتو زمهلا وأ ثينأتلا تامالع نع وأ قاقتشالا نع ثحبكو

 . ضرألا تارشحو ماوهلاو ربطلاو عابسلا»و شحولا نع وأ « دادضألا نع وأ تلعفأو
 لئاسرلا اهيف اونود الإ هابتشالا ضعب اهيف ةيوغل ةغيص الو اًعوضوم نوكرتب ال اوداكو

 ىناقلا نرقلا طساوأ ىل» اوعاطتساو . ةدلجملا بتكلا اوُهّللَأ مث . ةليوطلاو ةريصقلا

 «فيرصتلاو فرصلا دعاوق لثملاب و ايئاهن ًاعضو ىلرءااوحنلا دعاوق اوعضي نأ ةرجولل

 اعيمج هتغأو ىنرعلا رعشلا حبصأ ثيحب « ىناوقلاو ةيرعشلا نازوألا دعاوق اًضيأو

 , ىبرعلا مجعملا عضول دعاوقلا تعضو كلذ عانثأ ىفو ٠ ةئشانلل نيداقنم تيل ا

 وحن ىلع « ةلحهملا ىرخألاو ةامءتسملا ةيبرعلا تاماكلا لك هيستف د نيب مضي ثيحب

 ةرارغ ع ف أو كيد ب لياخلا ىلإ برسل نيعلا مجعم نع فورعم وه ام

 اذه ريغ ىف انب رم امه « ةرهم4لا : روهشملا همجعم ديرد نبا رصعلا نم  ةرخأب

 5 عضوملا

 ..ةدام ءارعشلا ريو ا نم ةئشانلل نوعمجي نويوغللا ذخأ طمالا اذه لغو

 ذنم اوضم دقو « ةيقيسوملاو ةيفرصلاو ةيوحنلا اهدعاوق مط نوطسبي اوذخأ انك « ةغللا

 هوعمج ام ريغ « ةريثك عيماجم ى ىبرعلا رعشلا نويع ممل نوعمجي ىسابعلا رصعلا علاطم
018 
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 رغما نوفر نم هر امو ةيمالسالاو ةيلهاجلا ةميدقلا نيواودلا نم

 نيواودلا ثالث راعشأ نم هنوعم# امن نوحرشي اوناكو « نيهبانلا ءارعشلل ىبسابعلا
 رم ام وحن ىلع. عينصلا اذه ىف ءارعشلا مهكراشو ادسح اًنهقف ةئشانلا ههقفت ئبح

 ىلإ امهعفد امن 1 قو « ىرتحلاو مامت ىلأ دنع هانروص امم فئااسلا لصفلا ىف انب ٠
 « بيرغلا رعشلاب رذألا نم ريثك ىف نومةهي نييوغللا ادجو امهنأ ةكراشملا هذه

 اداراف «بلعُو تيكسلا نبا تاباتك ىف اناقلي ام وحن ىلع ميلعتلل ةدام هنم اوذختيل 7
 نم ريثك ناكو « ثيدحلاو ميدقلا رعشلا فئارط ىلع كلذ بناجب ةئشانلا افقي نأ

 صعب ىرتناف « نييمالسالاو نييلهاحلا ءامدقلا ءارعشلل ةمجرملاب ىَع دق نيدوغللا
 باتك ىف اناقلي امك « , مهل اهذرفي بتك ْق نييسابعلا ءارعشلل مجري ءابدألاو ءار عشا ظ
 عمجو )ع .حارخلا نب , دواد نب لم .ةقرولا باتكو زتعملا نبال نيثدحلا ءار ءشلا اع

 كلذ تقبس دق تناكو . «ع ءارعشلاو رعشلا ) هياتك 2 نيثدحملاو ءامدقلا نحب ةبدتق نبا

 ءارعيشلا تاّقيط باتكو ٠ لبعدو ةديبع ناو .ت ءمصألل مهم جارت ىق بتك هلك
 0 . روهشم 0

 ةيبيكرتلا اهرارسأ نم ريثك ىلع فوقرلاو ةيبزعلا ناقتإ نم ةئشانلا نم <م كالذ لكو
 تدذخأ نيلكتلا .ةكيب نأ قاريفألا هذه ىلع مهفرقر نم دازو .؛ ةيقيصوملاو

 ىبح ؛ . ةغالبلاو نايبلا دعاوق ضعب ةئشانلا نيقلتب ىرجهم ا ىلاثلا نرقلا دنم ىنسعت
 2 رجفتت دعاوقلا هذه اذإو  مهيعماس بابلأ اوبلخي ىحو راوح او لدحلا اونسحي
 مهتاظحالم ىف فلؤي ظحاحلا اذإو« هلاثمأو رمتعملا نب رشب دنع مهتنسلأ ىلع
 :ىيرعلا نايبلا رارسأ نم ًاريثك هيف أر وضم (نييبتلاو نايبلا ةهباتك ةيثايبلا ةناكالو
 ! اوةوذتي ناوثدنإ رعلا صئاصخ ىلع ةقشم ريغ ى اوفقي نأ تايشلل حيبتب اريوصت .

 « نييوغللا نم ريثك لاجملا اذه ى ظحاحلا كراشو . اقيقد اقوذت ماعلا هذه
 ىربتا نأ ثيأي و ء درمألاو دم ع أ لاثمأ فلاسلا ىلصفلا ىف انب رم ام وحن لع
 0 00 ,) هباتك عئار أرلا ىرعشلا نايبلا نوزنذف ريوصتل زتعملا نبا وه هبان رعاش

 نم اف حبيتي نأو ( هرصع َْق اندم ا ىلا تاحءاط صملا ا عضي نأ عاطتساو
 امثاب « هلبق نم رعاش وأ ىوغل وأ ملكتمل حتي ا اهبيااسأ فصوو اهب فيرعتلا
 ' : :نيبضتا ايإ ىذلا عونتملا هاامدو ىرعشلا ن «فلا ق ةقيقد تاظحالم كالذ ايانث ف
 . هليعم
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 ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيقيسوملاو ةيلامحلا اهصئاصخب ةيبرعلا نأ هلك كلذ ىنعمو

 ىح اسقمقد انملع اًعيضو ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ى ةئشانلا نيعأ تحت و

 ءانع ريغ ى اهراعشأ أرقي نأ عيطتسي ذإ « اهنقتي نأ “ىشان لك روسيم ىف حبصأ

 لب « اهغيسي نأ عيطتسي ثيحب « فلكت ريغ ىف اهقوذتيو ةقشم ريغ ىف اهمهفيو
 عيشت تذخأ ةدلوم ةيبرع نأب فرتعن نأ نسحب هنأ ىلع . اًنقيقد الثمت اهلثمتي نأ

 اهكرشي دقو ايندلا تاقبطلا اهلوادتت تناكو« ىحصفلا ةيب رعلا بناحي ةماعلا ةنسلأ لع

 ؛ .ةمذلا لهأو طبنلا ةنسلأ ىلع قارعلا ىف رشتنت تناكو .؛ ىطسولا تاقبطلا نم دارفأ

 ةراضحلا باحصأ سرفلا ىديأ نم ىسابعلا م ديلاقم لوحت اهراشتنا ىلع دعاسو

 «ةيبرعلا اونسحي نأ مهينعي نكي ملو ةراضحىأ نوفرعيال اوناكو «كرتلا ىديأ ىلإ ةقيرعلا

 اهتعاشإ ىف ًادعاسم الماع كلذ ناكو « مهثيداحأ قى ةجرادلا ةغللا اومدختساف

 سيلو « ةفلتخا ةلودلا لامعأو نيواودلا ىف مهعم نوملعي ن٠ نّيب رصعلا اذهل

 تاملكلا ضعب مهتنسلأ ىلع نو رهظتسي مهباتك نم رفن ناك دقف « بسحف كلذ

 هباتك ليحن ةبيتق نبا اوأر ذإ « ءارعشلا ىف نيثحابلا ضعب كلذ مسمعو ع ةيماعلا

 ريكنلا انلعم هرصعل باتكلا هوجو اهب ىوشي ةيماح طاوسأ ىلإ « بتاكلا بدأو

 فيقثتلا نع مهدوعق الجسم « كالفلا معو ةسدنحلاو ةفسلفلاو قطنملاب مهتيانعل مهيلع
 ةقيقدلا تالولدملا نوفرعي ال .مهنأ فيكو ءاهتيئبأو اهتاقاقتشاو ةغللاب ةقيمع ةفاقث

 «قورفلا نم اهنيب امو غيصلا نم ريثكب مهلهج عم ءاهمادختسا عضاومالو ظافلألل

 فو رخل |لدابتت فيك "الو «ةغيصلا ىف ةئيهلا مساو ةرملا مس ا نيب ام قرف نوفرعي ال مهف

 . ةيسرافلا تاملكلا نم نوكولي ام عم ٠ 55 0 لاعفألا كلذكو ءاهتنكمأ

 ؛ مهروهمج لمشت ال باّتتكلا ىلع ةبينق نبا اهنش ىتلا ةلمحلا هذه نأ ىعيبط

 « نيزاتمملا هباتك نم م الو رصعلا ءاغلب نم اونوكي مل « مهنم ًادارفأ لمشت ىه امنإ

 01 الا ا ال

 ىجصفلا ةداج نع مهنم فرحنا نف « داصرملاب مهل اوناك نييوغللا نأ انلاب ن

 كَ 1ك أوناك ذإ ًادبأ اهنم هل ةلاقإال ”ةطقس قلاح نم هب اوطّقسو هيلع اوع س

 م هب اوَرَزَأ نمو همسا راط ءارعشلا نم هب اوهون نع نأو : ىحصفلا ةامح مهسفنأ

 . مهراعشأ مهيلع نوضرعي اوناكف «ةلزنملا هذهب مهل نوملسي ءارعشلا ناكو « ةمئاق هل منت



1 

 : لوقي ذإ لكوتملا رصعل ءارعشلا دحأ لئبشلا وبأ انثدحم اك « مهرمأ لوأ ىف ةصاخو
 ء ”نسلا ثيدح. ذئموي انأو زامل وه ايوحن ىل ًاراج تيتأ رعشلا ىل ضرع املو

 ءىبثب هردص شاج دق ةياورلا لهأ نم الو رعشلا لهأ نم 1 م الجر نإ هل تلقف

 ًارعش تلق دق تنكو « هتاه : لاق « هعمست ىبح هرهظي نأ هركف « رعشلا نم
 وكل ةمذو هيلع قرهت هع نلف ةايإ هتدقنأف م ىدعبم لوق وه. اع] + كينغ نسل
 « مهبيلاسأ ىف ءارعشلا نوبقعتي نييوغللا دجن لوألا ىبابعلا رصعلا ىف درب نب راشب ذنمو
 ناكول ىتح « هيلع ريكنلا اونلعأ ىحصفلا ةداج نع فارحنا مهدحأ نم ادب املكف
 ضعب ىلع وأ مهتينبأو ءامدقلا ءارعشلا ةلثمأ ىلع سيقي امتإ رهاظلا هفارحنا ىف

 لعفلا نم نوغوصي برعلا ىأر هنأ راشب دنع كلذ روصي امي « ةعومسملا برعلا ةينبأ
 ىلع ساّقف « ريسلا ةعرس ىلع ةلالدلل ىلدجت> نواوةيف ةعرسلا ىلع ةلالدلل ىلعف
 ظ : الئاق لجتولا نم ىلتجو ةغيصلا هذه

 ريشم لع َلَجَولاب راشأب 2لطاب ةّبَمُس نع رصقأ نآلاو

 هقح نم نأل « قحم راشبو :2")هل اًثطخم هيلع لمحي نييوغللا نم ريثك ذخأف
 ءاهقفلا كلذ رزق اك « نيدلا نوتش ىف سيقن نأ انقح نم ناك اذإو « سايقلا
 اهتاقاقتشاو ةغللا ةينبأ ىف ءارعشلا سيقي نأ ىلوأف ةفينح- ىبأ لاثمأ نم هل نورصاعملا

 نازوألا تارورضل اًنايحأ اوعضخي نأ مهنم نييوغللا ةريك تضتراو « ةيفرصلا
 ضعب نأ ريغ « ةيرعش تارورض كلذ اوُمس « مهراعشأ اهيلع نرغوصي ىلا اهماغنأو
 نولازي ال اوناكو  اًيويع تارورضلا را اوناك مهتظفاحم ىف نيفرسملا نيظفاحا
 لظو « برعلا نع عمسي ملامم مهي :سيقأ ضعب ضعب مهيلع نوصحي انك ءارعشلا ىلع اهنوصحمي
 اوناك نيح لوألا ىسابعلا رصعلا ىف مهبأد ناك انك رصعلا اذه ف مهبأد كلذ
 مهتاعجارم نم ةريبك ةفئاطب ىنابزرملل حشوملا باتك ظفتحاو . هبارضأو ًاراشب :نودحارف

 : مهحلا نب ىلع لوق كلذ نم « مهي رصاعمل

 د 8 ' هيض اا :
 اهنالعو اهرارسإ مكل حصي ةعاطو روس لخا سانا نحنو

 )١( (ةيرصملا بتكلا راد عبط ) فاغألا )١( م ىناغأ /و١؟.
. 1 5/14 
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 نها عيلس اقر نوفل ريتك .ااهتالع وب: :ةلر# ل اطخأ هنأ: وقتا دن
 هنلعأ اولاق امك هنلاع نالعلا. ةملك نم غاص مهلا نبا نأكو « اهنالعإ » : برعلا

 اروزأم ىنظأ » : هثيدحح ضعب ى لوقي دربملا هعمسو . انالع هنلاع : اهنم قتشاو

 عومسملا دإ « لوقلا اذه 5000 نيح ىيع ىف صقن دقل : لاف « (ىدوعق َْف

 . ووثأمو روجأم لاغم لع ةغيصلا هذه ساق مهنا نبا نأكو «2'"روزأم ال روزوم

 ضرف ىلع ىحو « مهنا نبا ءاطخأ نم نويوغللا هاور ام لك امه نالاثملا ناذهو

 ىدمب اديشي نأو هل امهورفغي نأ نسحب ناك هداهتجا قف ْبصْدي مل هنأو امهيف هئطخ

 انملس نإ  اهيف أطخأ نأ ثدحي مل ذإ « ةغايصلاو ةينبلا :ىف اهتلثمأو ةيب رعلل هتفرعم

  فورعملا قوكلا ىرلعلا دمحم نب ىلع وه ناث رعاشو .. نيترم وس آ أطبللا اذهب امه

 * .امأق» ع ايفرص ايفاقتللا أظخو انوست اطتغ + نراطغ هياط اودتلا هتقق قامحلا

 ؤ ] ٌْ ] : هلوق نذ ىودحنلا أطخلا

 رولا هتافاح ىف ًالألن الضف امهنيد نأ الإ ردبلا وه. و

 روت ردلا اذ كحاضم فو 2 ةدوسم طيطاخأ كاذ هجو ىف

 عقوم ف اهنآل « 5 ىناثلا تيبلا رخآ ق « روثنم » ةملك قح نإ اوااق دقف

 ؛ هنع هدرو أطخلا اذه نم ىامحلا جارخإ لواح ىنايزرملا نأ فيرطلاو « لاخلا

 ليوأتلا اذه لك ىلإ جاتحت ال ةلأسملاو :"”روثنم وه ىنعمب زئاج روثنم عفر نإ لاقف

 كحاضم ى» ةملكو « ردلا ةملكل ربخ روثنم ةملك نأ هيلإ ردابت ىنامحلا نإف

 هوباع ىذلا ىتاقتشالا أطحلا امأو . كلذ ىف أطخ الو بيع الو « اهب ةقلعتم « اذه

 ظ ظ : هلوق ىف ىنامحلا ىلع

 رهام ةيبلقلاو# نانيفلا“ :نكرق دقت رمئانب ماضملا ليلامو تقرأ

 9 هتمض لاقي امنإو هتحضأ لاقي الذإ « ميلا حتفب يضم باوصلا نإ اولاق دف

 ماضأ لوقي نم برعلا نم ىنامحلا عم امبرو . ةزمه اب ةيدعتلا ىلإ ةجاح ريغ ف ىهف
 دهشي دحاو أطخخ لاح لك ىلع وهو . ةميدقلا راعشألا ضعب ىق كلذ أرق ابر وأ

 )١( ص حشوملا (؟) ةعبط ) فاب ز رمل حشوملا رظنا 80٠٠١.
 .ه؛44 ص حشوملا (؟) . 078 ص ( رصم ةضهم راد



 مه ظ

 اهرارسأب هملعو ةيب رعلل هناقتإو هتحاصفب رهتشا ىذلا ىرتحبلا ىّحو . هتغل ةمالس

 صعب ءازإب نوفقوتي نييوغللا دجن ةيقيسوملا اهحيتافم مادختسا ىلع ةعرايلا هتردقو

 هدنع نحللا نم نأ اومعز دقو ءكاذ وأ عضوم ا اذه. 32 ًأطحلا هيلع اوتبثيل هتالامعتسا

 : هرعش ضعب ى هلوق

 ءانسحلا ةفيرظلا قر كل الا نسحلا ابأ اي لب العاني.

 هّمحو (« . نونم توصتم تيبلا لوأ ف 2( ىلع وهو «٠ ملعلا ىدانملا نأ حضاوو

 نأ بيرو +. وجنلا نم انق ندعم نمو ةثشانلا اهفرعي ةأاسسم ىهو 2270 ضلا

 ( ىلع اي » ناوددلا ى ةملكلا ةياور نإف و ىطخي مل العف وهو «ىرتحبلا اهيف ىطخي

 ىق هلوق هيلع اوذحأو . هموصخ ضعب كلذ هيلع لوفتووك دقو « أطخخ ال نذإو

 : كاقاخخ نب حتمفلا

 بذك نم الو باخ أرما تسل ُهّلمآ ايو حملا حدام اي

 5 هايم لاقل 8 هبضنلا ايت تاك ثينلا ف :عناعو هلك نإ اناا ق دقق

 اضإ ىلع ةملكلا . عفر ىرتحبلا نأ مهتافو ( أرما ١ ةملك وه بوصنم ىلع ةفوطعم

 . هدير نيح كلذ عنصي 00 نمو ( ' بذك نم تنأ المو : ىأ فود أدتبم

 : ف اضيأ هيلع اوذخأو

 بت 6

 ميلا .كرخي تناك له ملماسم. انركأخ اوبن دانا قصتنا لل

 اهنآل ( كيسعاسم » : بصنلا اهقح .ناكو « كيعاسم » ةملك نكس هلإف

 : لكوتملا هئاثر علطم ىف هاوق هيلع او ركنأو « هب لوعفم

 ""مرواغت ًاشّيَجَ رهدلا فورص تداعو  ُهّرْئاَذ قلخأ لوطاقلا ىلع لحم

 رثادلا نآل « هرئاد قلخأ » : لاقي الو « ةقلْخُم رث د : ىورملا اولاقو

 نولوقي ل نآل : موق َْف نوغلابم مث 6 كلجيتسو لت ىأ قاختف هل ةش هر

 اتاي ار يخالف راردلا اياك نقار هانا ردت مهو « ةرثاد لالطأ

 هيف لتق ىذلا لكوتملا رصق :انه لحما .)١( امم هولتي امو نحللا اذه ى رظنا )١(

 . ءارماسب لوطاقلا لودج ىلع هانب دق ناكو . اهدعب امو ه١ ١ص حشوملاىرتحبلا ىلع هوذخأ



 املك

 ءايلا عابشإب («هيسن) : صقانلا لعفلا ركذ هنأ دابع نب بحاصلا ظحاليو

 : ١2)هلوق ىف اهحتف نم الدب اهناكسإو

 بث نلت يق امج نين ركاب وون ريل
 ىلا ةيفاقلا ةرورضل كلذ عتص امنإ ىرتحبلا نأ ىلإ تفتلي مل دابع نبا نأكو

 ةليبق “بطل ةفورعم ةغل هذه نأ ىلإ تفتلي مل هنإف اضيأو « تيبلا ةديصق اهب ىهتنت
 لدي امي . اهعابشإو اهناكسإب « ىضر » ءايلا حتفب « ىضر » لثم نوقطني ذإ رعاشلا
 بحاص دجن نأ ءارعشلا نم هريغو ىرتحبلا ءازإ نييوغللا تنعت ىلع ةحضاو ةلالد

 « هتاحللط و ةملكى ماللا نيكست هيلع اوركنأ مهنأ مهنع ىوري بدأآلا ةنازخ

 ٠ احدام هلوق نم

 هتالاوسم نع مبكنو ا نع ةحلطب ملدع

 هتاحّلط ضعب مكتحلطو هدحَج روعع فيكو

 حضاوو 22؟”ةحوتفم نوكت نأ هجولاو ماللا نيكست هسفنل غوسي فييك اولاق

 ىلع جرخي نأ رعاشلل حيبت اهنأ فورعمو ٠ رعشلا ةرورضل كلذ عنص هنأ
 امهعضاوم نالدابتي نيح نوكسلاو ةكرحلاب انلاب ام « انايحنأ ةيفرصلاو ةيودنلا دعاوملا

 ؛ هيلع هتذخاؤم زوجت الو هل قحي امم ىرتحبلا لع هوركنأ ام لك نأ قحلا فو

 بابلا اذه ىف لخدي امو . نييوغللا ضعب دنع قفألا قيضو تّمزتلا نم ةروص ىهو
 نيح قفوملا حدمب ىيورلا نبا ىلإ عمتسي نييوغللا ضعب دجن نأ حيبقلا تنعتلا نم

 ىضعب ف لوةيف 2 عضوملا اذه ريغ قى انب ترم ىلا جنزلا بحاص ةروث ىلع ل

 ] : قفوملا اًيطاخم هحيدم

 "0كدْنِص هيلع ناله ضوقت امتأكف هرادقم هل كانث

 : اهدنص) اهنإ الئاق لوألا لادلا حتفب ( ددنص ) : هقطن لع ضرعيف

 0000 اونوكي ل نييوغللا نأ ىلع لدنل هلك كلذ ناب ىق انلطأ امئنإو .2؟”اهرسكب

 | نس ص نول 0 بحاصلا ىذتملا ئواسم نع فشكلا 10

 ىركسملا لاله ىبأل ىفاعملا ناويد (؛4) . 4 ص ( ةرهاقلا ةعبط ) دابع نبا

 . ه0 1/9 ( دادغبةعبط ) . 80 4/م ىدادغبلل بدآلا ةنازخ ) ١(



 امام

 ى وأ ةغللا ىف ةيرهوج ءاطخأب ' نيهباتلا ءارعشلا ىلع رصعلا اذه ى اوقلعتي نأ

 اهودعيل ةيرعشلا .تارورضلا ضعب نوطقتلي نولازي ال اوناك دقل لب « فيرصتلا

 اهنوبقعتي نولازي ال اوناك اهتينبأو تاملكلا ىف ةيلخادلا تاكرحلا ىتحو « ءاطخأ

 - هلجسو ىلابزرملا هركذ ام لكو . ؛ ددنص » ةملك ىف ىورلا نبال مهبقعت وحن ىلع

 اهلثمو « اهانفصو ىلا روصلا هذه لثم ودعي ال بابلا اذه ىف ةغللا ءاملع نع

 « ىركسعلا لاله ىبأو دابع نب بحاصلا لثم هواجسي نأ هيرصاعم.ضعب لواح ام
 رصعلا ف أ ةعطاق ةلالد لدي امم « ةيرعشلا تارورضلا بلاغلا ىف ازواجتي مل مهنإف

 لوادثت ةيماع ةغل كانه تناك انلق امك اقحو. « ةنسلألا ةمالسو ةغللا ةمالس ىلع

 ناكم لك ىف ةئش ةئشانلا تلظو « ةيبرعلا ىلع روجت ال تلظ اهنكلو « ةيمويلا ةايحلا ىف

 نولازي ال نوريثك كانه ناكو . نيهبانلا اهتذتاسأ ىلع اهنقلتتو ىحصفلاب ىذغتل

 ع سانلا نيعأ ىف ديت كلذ ناك ع« ةلماعلا ةيمويلا مهتايح اهنومدختسي
 را ع سب

 : ىرويتطلا فلخ نبا قحس | لوقيل ىح

 ِنَحْلَي مل اذإ 5 را - نكلألا ناسل نم .طسبي وحنلا

 نسلألا د اهّلجأف اهّلجأ مولعلا نم تباط اذإو

 اذه غلبي را نيبراضلا وأ نينغملا ضعب ىأر ىف بارعإلا ناك اذإو

 نيذلا ءارعشلا دنع اًنأش ىلعأو عفرأ هتلزنم نوكت نأ ىلوأف «ةعيفرلا ةلزنملا نم غلبملا

 ى ةيبرعلا ةغايصلا ىلع ةوق لكب نوظفاحم اولظ مهنأ قحلا و « هورصاع

 اًنمخض ًارعاش دجن ثيحب «فيرصتلاو بارعإلا دعاوق ىلعو بيكارتلاو تادرفملا
 « لاب ىذ ءىثب هيلع نوقلعتي نويوغللا داكي ال ىورلا نبا وأ ىرتحبلا لثم
 نيذلاو نوبتكي الو نوءرقي ال نييمأ اوناك مهنأب اورهتشا نيذلا ءارعشلا ىح لب
 ناك ىذلا « ىززأز يخل لثم فيرصتلاو وحنلا دعاوق ذخأل ءاملعلا اوسلاجي مل
 هيلع نومحدزي سانلاو ءهب ايسكتم ناكد ق هعيبيو زرألا زيخ ةرصبلاب زبخي

 . همظن ىف ىحصفلا ودعي ال ناك هرعش عامسل

 ةعبط )ةبيتق نبال رابخألا نويع )١(
 . ٠١ا//9 ( ةيرصملا بتكلا راد
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 نودوزتي ءارعشلا ناك فيك هوجولا ضعب نه روصي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 ةينارعإلا اهمئاقدو اهصئاصخ لع فوقولا نم مهتنكم ًاداوزأ ةحيصفلا  ةيبرعلاب

 نم ليست نأ ضورفملا نم ناك ىلا ب بئاوشلا لك مهبيلاسأ نع اوهن ثيحم « ةيفرصلاو

 اوظفتح نأ لع نيدهاج اوم لبا ( بسحف اهوقني و ع ىجصفلا ىلإ ةاوادتملا ةيماعلا

 :ىأوأ عطول ىأوأ تاس وبل اهيلع لدي نأ نودب ةليصألا ةيب رعلا ةغايصلاب

 تاطقس أويصعتي نأ نييوغللان م ةرييك ماا مسه نوكي نأو كيو .ءادألا فصقن

 . مهملتع 3 رعشلا تاروزرضلا ضعب ىلإ كوئجليف © ا مهزوعيف ىرتحمِ || لثم رعاش

 عش «ىقورلا نبا رك 51 رصعلا اذه ق ؟ ريكي مار ا 5 نأ ا 6 اهنواجء.س

 ىلع ةيلخاد ةكرح هدنع عانب ىف اولجس نأ الإ هراعشأ ْق جاما مهفعسي مل كلذ

 ةيب رعلا اولثم رصعلا اذه ىف ءارعشلا نإ انلق اذإف . كلذ ملمس ثإ اهتجص ريدقت

 اواثمت دا لب ؛ نيدعبتم الو نيلاغم نكن مل هعورأو لثمتت ىوقأ ةيبيكرتلا اهرارسأو
 ةبانع 0 2 2 بادي ) 3 الثمع. أنب ر 5 ا ١" اهيارسأ

 ظ 71 عمتست ىلا ا هب 0 ىبلا ةنسلألا رغما لير نو : اهسفن ا

 اهنم نوجرختسي مهتاراثيق ىلع 0 ءارعشلا لاز امو « هيلإ يد ىلا ةدئفألاو

 - 0 ناك ام لكل كلذ نم لصي ذأ نأ ىرتحبل ع د تلغأ

 2 ا اناحلأو
0 

 ثيحب اهل لثمتلا لب« ةيبرعلا ةغايصلاب كلسمتلا ةكرحل زمر وه امثإ ىرتحبلاو
 اهيناعم لكبو اهتاراشو اهتامس لكب ىلرعلا رعشلا ةقيلس رعاشلا سفن ىف ىرجت

 ءاملعلا دنع هل حيتأ امب ء.اًقيقد اًثمات اًنهقف هلك كلذ هقفي ثيحب لب ءاهصاوخو

 هميدق قباسلا رعشلاب ةفاقثاا نم عبنت « ةيلامج تاظحالم نم ةغالبلا باحصأو

 رعشلا ةغل اذإو . قيقرلا فهرملا روعشلا نمو رضحتملا ىصملا قوذلا نمو هثيدحو

  ةبذع حبصت اًنيحو « ةناصرلاو ةعاصنلا نوكت ام متأك ةعصان ةنيصر ةرات حبصت

 ' نأ عيطتقسن انك انه نمو . اناريط هاوفألا نع اهتقاشرو اهتفحلا ريطت داكن ةفيفخ

 ”ءاهب تدادزا دقل لب ٠ اهؤاهبو اهقنور اهل لظ رصعلا ىف رعشلا بيلاسأ نإ لوقن
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 مههرصبو ةميلسلا ةيبرعلا ةغايصلال رصعل ى ديرفلا ءارعشلا لثمت لضفب « اًنقنورو

 ةريثك *ىلالو رهاوج اهنم 10 مهاعج اقدح اهصئاصخلا مهقذحو اهرارسأب .

 ةيبرعلا » هباتك ىف تلف ناهويبثيدح نم سارتحالا دشأ سرتحن نأ انبجاو نم نذإو (

 ميضلا اذه نإف « هتغايصو رعشلا ةغل ىلع رصعلا ىف لخد ىذلا ميضلا عاستا نع

 نم هيرصاعمو ىريحيلا دنع افذا هانطحلل ان وني ذل ةعدتم بيوع هقاس ىذلا

 :... نأكو « ةب رعشلا تارورضلا ىف ةلمج لخدت ىهو ؛ عباصألا ىلع 0 ءابشأ

 كن تحنحل د رق والو : ءام هنظ بارس وه امنإ هلاخ ىذلا ميضلا لك

 اهموسرو اهرارسأ ةفرعملا نونقتي اوناك دقل لب « رصعلا ءارعش ةنسلأ ىلع ىحصفلا

 اقمعو ةقد ةفرعملا نوكت ام ملا اهتاغايصو .2

 . ةبصخ ةيلقع رئاخذ

 ىح « ةيلقعلا ةايحلل ماعلا طاشنلا انب رم انك ا ةمجرتلا طاشن انب رم
 داوم عيمج لمشتف « هتاءارق عستت هل كانه ن كي ىل هنأ ناسنإلا نظي داكيل

 ةيدنه .دراوم : ىش دراوم نم ةيبنجأو ةيمالسإو ةيبرع نم ظئنيح ةفورعما تافاقثلا

 ريغو ةيسراف ةيقرش .دراوم نم ةينيليطا فراعملا لخادي ناكام عم «ةينانويو ةيسرافو

 ةنمه نولهني بابش ريغو بايش ن< سانلا نافعا تحت ' ناك كلذ لكف : ةيسراف

 ةحوتفم ةلودلا ةبتكم ةمكحلا رادف « تابوعص ةبأ نودو باجح نود نوءاشي امك

 نيكاكذو « عضوملا اذه ريغ ىف اه انضرع ةريثك ىرخأ رودو اهعيراصم ىلع

 نيرضاحملاب جومت دجاسملا تاقلحو « ئراقلا هبلطي ام لك ضرعت لثملاب نيقارولا

 نم همق بغرد ام ىلإ مح نأ ىف قملا صحم لكلو (ةفرعملا عورف فلتحم ق

 3 تارضاحلا هذه

 اذإف؛ ىناسنإلا ركفلا خيرات ىف ةلاعف ةيوق ةكراشم نوكراشي ذئنيح برعلا ذخأو

 ماعلا ىيزراوحلا ركذن نأ ىكيو « مهنيب روهظلا ف نوذخأي ماظع ةفسالفو ءاملع
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 ىنملاب برعلا ةفسالف لوأ وأ فوسليفلا ىدنكلاو «ربحلا مع عضاو هبانلا ىضايرلا
 ىلع ةلالد ىوقأ نالدي رصعلا ىف ناريبك ناملعم امهو « ةفسالف ةملكل قيقدلا

 . ىضاملا لصفلا ىف هرهاظم ضعبل انضرع ام « ذئنيح هراهدزاو ىلرعلا لقعلا ةضهن

 رصعلا تافاقث نيب جزملل درجتي ءابدألا ضعب ذأ نأ كلذ ءانثأ ىف ثدحو

 2 نع فورعم وحن ىلع « ةلقتسملا اهتاصخشمو اًيعباوط اهل ةيبرع ةفاقد صالختساو

 ىااثلا نرقلا يمابعل رصعلا لئاوأ ذنم اوبكأ دق ةلزتعملا ناكو « ىلزتعلا ظحاحلا

 اونوكي نأ مهنم نوريثك عاطتساو « اهنم نودوزتي ةيبنجألا تافاقثلا ىلع ىرجملا

 رصعلا نبا ىف هانيوص امم ةعيبطلا ءارو امو ةعيبطلاب لصتت تايرظن مهسفنأل
 نيب هتاباتك ى لصولا ىلإ فنا انلق انه رصعلا ىف ظحاحلا دفنو ؛ لوألا ىبايعلا

 كوتا ىذغت 0 « ةيبنجالا تافاّمثلاو ةيمالسالاو ةيبرعلا نيتفاقثلا

 ق دجن ام وحن ىلع « ًارمثم ارمشم اميصخخ ءاقتلا ملعلاو ركفلاب ىتلي اهيف بدالاف «بولقلاو

 ىرخأ 0 زملا نم هاجتالا اذهىف ةبيتق نبا اطخو .«ناويحلا» هباتك
 . ةيسرافلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب « رابخألا نويع» هباتك ىف جرش ء انفلسأ انك

 ةيسايسلا بادالاو لوألا ةفاقثلا ف بادآلا نم ةريبك ةفئاط نيب اًمجوازم ءايوق اجزم

 ةنمدو وكلاب اهبلج ىلا ةفيرطلا مكحلا نم هفاضأ ام عم « ةيناثلا ةفاقثلا ىف

 . ةينانويلا ةفاقثلا نع هفاضأ ام كلذكو « ةيدنملا نع مجرما

 صلاخلا ىبرعلا ركفلا نيب قراوفلاو داعبألا ىحمنت نأ هلك كلذل اًنيعيبط ناكو
 ريثك اذإو « تائيبلا نم اهريغو ءارعشلا ةئيب ىف ناجزتمي امه اذإف ؛ ىنجألا ركفلاو

 اذهب ى ةعتال ةفئاط تلظ 5 «ةيبنجألا تافاّمثلاو ةفسلفلا نوممعتي ءارعشلا نم

 ءالؤه ىح نكلو « هبارضأو ىرتحبلا دنع ىضاملا لصفللا ف انب رمام وحن ىلع قمعتلا
 «٠ ىنجألا ركفلا بناوج ضعب ةفرعم نم صلختلا اوعيطتسي مل هسفن ىرتحبلا ىتحو
 اولبقأ دقل لب ءركفلا اذهى اوقمعت ىيورلا نبا لاثمأن م هريغ نيريثك دجننيح ىلع
 اوقبي نأ نوديريال امنأكو « اًضاضقنا هيلع اوضقنا دقل لب.« اًماهتلا هنومهتلي هيلع
 . هتيصخشب ىبرعلا رعشلل نوظفتحي اولظ دقف « ركفلا اذه اونفي مل مهنأ ىلع .ةيقب هنم

 هل ركفلا اذه نوعضخي مه لب ٠ ىبنجألا ركفلا ف هنوبيذيال مهف .ةيساسألا هتاموقمو

 رعاشملا ريوصت ىف اوقمعتي ىك لئاسو ركفلا اذه نم نوذختي مه قدأ ةرابعب وأ
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 ةلفاح رطاوخو ىاعم اهيلإ نيفيضم « ىبرعلا رعشلا ال ضرع املط ىلا راكفألاو
 1 اًباجععإ سفنلا المي امب

 فقثتلا ف قرغي ناك نم ءارعشلا نف « تاجرد ىلع ناك كلذ نأ ق بيرالو

 فارطأب ملي امتإ وهف « هسفن ىلع قشي ال ناك نم مهنمو « ةيبنجألا تافاقثلاب
 هنإذ ماملإلا اذه ىف رعاشلا فرسأ امهمو « ةيلقعلا هتاكلم بسح- ريكتو لقت اهنم

 « ةيبرع ريغ لوصأ ىلإ عجري ناك نم ىبح «.ءاقنلاو ةعاصنلاب هبيلاسأل ظفتحم
 لظي نأو ةيوروملا رعشلا ديلاقتيب ظافتحالا ءارعشلا _ ميمج سوفن ى رقتسا دقف

 أو 7-0 اذه ق موككشي نأ نوييوعشلا لواح ( ع هيضاع الوصوم مهدرع هش

 « مهجيجض ىلإ اوعمتسا الو مهيلإ اوخيصي م مهنكلو , هب مهتلص اوعطقي
 تاحيص اهزهت وأ اهعزعزت نأ نم ىوقأ مهسوفن ىف ىبرعلا رعشلا ةيصخش تناك

 لب . ةيديلقتلا اهوصأ نع الو اهنع اوفرحنا الو اهوليازي ؛ ملف « نيقراملا نييبوعشلا ءالؤه

 ىلا ديدحلا عيدبلا نونفل عستت اهنأو «لوصأآلا هذه ةنورم اوتبثي نأ اوعاطتسا دقل

 دقل لب « ميدق نم اهرودص ىف هتامدقم لمحت تناك اًعاستا زتعملا نبا اهلجس

 ىركفلا ءاذغلافونص لك لمحت نأ نم اهنكمي ام لوصألا هذه ةنورم ىق اودجو

 بادآلا ءاذغو ةفلتملا مولعلاو قطنملاو ةفسلفلا ءاذغ ءاهناولأ فالتخا ىلع ديدحلا
 لك نم ىننجألا ىناقثلا ثارثلا اذه لويس لكف « ةيدنهلا ةمكحلاو ةينانويلاو ةيسرافلا

 نأ نود اليلحتو اًنهقفو اًملع اهنقتيو اهلثمتيو ىبابعلا رعاشلا اهبعوتسي سنج
 ] لك حبصيو رهدزتو قنوت لوصألا هذه نإ لب « ةثوروملا هلوصأ نع هرعشب فرحني
 نم مهأ لب « ةافصملا ةغايصلاو تامللا نوع ىبنجألا ركفلا نم اهيلإ اف
 ىلإ كفان ىناعملا ءامح ق لغلغتي اقيمع اًنهذ بصي ىسايعلا رعاشلا نهد نأ كلذ

 . ةركتبملا ةيرعشلا رطاوخللا نم دفني ال ام هل حيتي ًاذوفن « ةديعبلا اهراوغأو اهلئاخد

 ىف هالت نمو راشب ذنم ظحالي ىبابعلا رعاشلا نهذ ىف قمعلا اذه نأ اخو
 -  ىفاعملا نطاوب ىف ًادعب قمعلا اذه دادزا نمزلا عم انمدقت املك اننأ ريغ « ىناثلا نرقلا

 2 «تاهسقتلاو تاطاينتسالاو تاليلحتلا ةقد نم ةريثك روص هتقفار قمحوهو « ةرمتسملا

 ْ : فوسليفلا ىدنكلا دشنأ ءارعشلا ضعب نأ نم ةبيتق نبا وريافكل» نف
 م

 أ ىف ىلرك ىل جاه ابمأ فرخ ان امف عبرأ كنم تلح ىم 6
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 ل ََ َ 0 َ : 0

 هذه لثم رثكتو («2ايفسلف اًميسقت اهتمسستت دقل هللاو : ىدنكلا هل لاقف

6 
 ةفيرطلا هتاثدحتسمو رصعلا تف م 0 تناك دِإ ءارعشلا سب تامسقتلا

 (؟7بئاوذلا لامج 8 ردعملا ن بأ لوق اهنمو

 برقر  ريغب  اهيدخ . ةهيبش اهرعشب هيبش ليل ىف ىبتقس
 - 1 - ب

 | 2 هم م 0008 00

 ميسقتلا ىف نوي رغب 0 وحل لو ٠ اهدي رمحلاو ليلل ففي رط مس 5

 لثم نم « مجعلا بادآ َْق مهبجعأ ام اهذم اومن لقو 6 ةليخالا َْق لود رغي اوناك

 : درولا فصو ىف مهلا نإ قل اع لوق

 بضق ىف َنّيكر دق عئادب انل ًةرهظم درولا تارجش ىرت امأ
 28 د .”ث م كي 5 ظ 8 0 #2 .ع

 بهذلا نم رذش اهطسو دّجْرَرز امل فيطُي تيقاوي نبناك

 مارك لع ضيبأ ردو رفصأو رم توفاي درولا » : ُ ريشدرأ لوق نم ةروصلاو

 نإ لب ؛ ةفيرطلا ءارعشلا روص ى نصت داكت الو . ''"(بهذ روذش هطسوتي دج د

 نأب ؛ ًريثك اونع مهنأ طظحالي امث هنأ ريغ محتال رك كحاب رعاك قويت

 (49 قاذحلا ةلزتعملا ىملكتم دحأ -أ ىوطعلا لوق ةلكاش ىلع ديرجتلاو مهولا ق اوقرغي

2 

 مايل دل -ظفاف ف نا بلا هتك املا قحوف

 ا ْق حاورألا ىرجسو ي | 1 ى ةلاصألا رحم ىرجت ىف

 ع . ىللا 2 ةلاصألا لامج هتبح اص لثم ذإ ةروصلا ف 0 ىدم 0

 ] ' ريغ روص 5 يا از ردك 2 00

 .١١١ص (قشمدب ىملعلا عمجملا ةمبط ) ناويدلا 00

 ىبلحلا ةعبط ) فايز رملل ءارعشلا جعم ( ؛) . *»/١١ ىرصحلل بادآلا رهز )١(

 . #الا/ ص ( ةرهاقلاب رظناو ؟7//7 ىركسمعلل ىاعملا ناويد ( + )
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 ب مهنم راعتسا كاحضلا نب نيسحلا نأكو : ديعبلا مهولاو ديرجتلا نم ةفولأم

 : 00 صعب ُْف لاق نوح

 0 هت را , 0 ولأ

 قامالاب لثمم ىيع بصن ىناري سيلو ىرأ ال نم نإ

 ناين بيغملاب ادبأ ىريمصو د ْنَم ىأب
 أ

 نايجتع ترحنا اع اذإ 6 ظطيرو تركنا ناصحش نحن

 ما

 ٠ رم ِ ع ع 3 ها يس

 ىنادبو هتادب ْ 5 ىشب ّ مهوأ رمالاب تمم انف ادإف

 6. 7 ٠ 3 ياس 0

 ىناكحو هلتيكح ىاكف ىمو همه ناك م امتفو ناك

 ع ثا ١

 نانبالا .ةلرحت كاتس .كاوس ةانه :ثوفحلا  تارطخغ

 حورو دحاو صخش امه امنأك ىح هيف ءانفو بوبحملاب داحتا نع ربعي وهو

 ماسجألا تاكرح ىتح لب « ةدحاو امه رطاوخف نيحورو نيصخش ايدب نإو ةدحاو
 : زتعملا نبا لوق هتلكاش ىلعو « هولا ةجرد ىلإ لايحلا ىف دعب كلذ لكو . ةدحاو

 قيرح  نهنيب اهنمه دلوت اهرح يفطي مل عمدلا نآ ول ىوكشو 1 ] 5 2 00 -ر١ ف 8

 ءاهراوأ دمخي ال ىلا ةضمملا ىوكشلا امهتقرح «ناقشاعلا قرتحال عومدلا الولف
 مهول ُُق قارغالاو لايخحلا ُْف لكعمأاب اهءازإ رعمشل نكلو ن ةيسح ةروصلا نوكت لقو

 : 2") هطوقس

 ىردت هل 9 هئاشحأ ىف ٌرانلا مأ قشاع ةلقم نزملل له ليلخ

 0 ٠ 1 س ه رق

 هقيرب امو « عومدلا تابح اهنم طقاستت لازت ام قشاع ةلقم باحسلاوأ نزملاف
 ىكبت ىهف « اهديحو تدقف ىلكث هنأكل لب « ءاشحألا ىف ةبهتلملا قشعلا ران الإ
  نيملكتملا نم هباحصأب ةداشإلا ىف ةريثك راعشأ رعاشللو . عطقني ال م ءاكب هيلع

 .١الال//١ بادآلا رهز (؟) . زا ا (بتكلا راد قط ) ناغأ 010
 فاثلا ىمابعلا رصعلا
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 مهتارظانم تناكو «ةبقاثلا مهراكفأب ةملظملا لكاشملا ىجايد نوريني مهنأ فيكو
 0 بينكي يبلع نأ لهأ ءالعتسا ن * مغرلا ىلع رصعلا ىق ةرئاد لازت ال

 مهدودرب ىناعملا نئافد نوريثي اولظو 58 مهاوحو مهجاجحي قارعلا نواعشي

 ىبرعلا رعاشلا نأ ف فورعمو « ءارعشلا دنع هراثأ ىرث امه « مهو صح مهتاضقانمو

 ءهمالظل رخآ ال املظم ءارعشلا ضعب دنع ودييل ىح- ليللا لوط وكشي ناك ميدق نم

 0 لا نع مظل اذه ىنيف ٠ ىبعملا اذهب ماسب نبا ميو

 دود تسلا لتللا موجن نأ  ىعدأ الو ليلا ملظأ ال

 ريصق ىليلق تراز نإو لاط ْرْرَت مل نإف تءاش امك ليل
 رمقلاو لوطلاف

 ءارعشلا نم ليلل اًنفصنم « اًضقن هقبس نم ىلع ىلا ضقن كلذبو ٠ لاط رزت م
 هيف اورهظتسا ىذلا ةلزتعملا رعش نيأو : : لاقي دقو .هوملظ املاط نيذلا نيقياسلا

 اذه ىف ريثك رعش مه ناك هنأودبيو « ةيمالكلا مهتا>لطصمو ةيلازتعالا مهتديقع

 ىمسي مهنم صخشل مجرمي ءارعشلا مجعم ىف ىنابزرهلاف « نمزلا دي نم طقس بابلا

 : ديحوتلاو لدعلاب لوقلا ىلع اهبف ض :ث ًاراعشأ هل نأ ركذيو ملكتملا نيكد نب دمحم

 11 ل يالا ل هز ريغ

 مع رخل م

 نإو لد ءللا رع .5 تداز , ىه نإ هيج صد ناقلاعم أمهو »ع أم مدعملا

 اهباحصأ ةلص نم هيلع لدت دق ام الإ اًئيش اهسفن ىف ةيلازتعالا راعشألا تسيلو
 اذه هعدوتسا ام اهنم مهأو «ىنانولا ريغو ىنئانوإلا ىنجالا ركفلاو ةفسلفلاب ةفورعملا

 لعل لب « ديحولا هدروم هدحو وه سيل ء بصخخ نم ىبرعلا لقعلا ىف ركفلا
 . عاطتسا ذإ « ًابصخ رثكأ تناك ىنجألا ركفلا رصانع م. لقعلا اذه لعافت
 اهنع لمت ال داوم اهلالخ نم هسفنل عنطصيو « اهلثمتو اهيعوتس نأ

 . ةيلقعلا تاديلوتلا ةريك ىف ةحضاو ةيؤر اهتيؤر نكمي داوم هو ءالامج الو ةعور

 هذه نم ريثك ىلإ ذفن دقو الإ رصعلا اذه ى رعاش دجوي ال هنإ انلق اذإ غلابن الو

 ىوريو ٠ مهارب 1 ند ليغاسإ قوما لاطأ نع نويبععلا ءارتقلا تيتا تياوللا

 (انيسراف ابو ) اًناسليط هل بهو ىباهملا برح نب دمحأ وهو هيحودمم دحأ نأ

 )١( عبط ) نييدلاخلل راشي رعش نم راتحملا )١( ص ءارعشلا جعم ا1٠ .

 اه ص ( رشنلاو ةمجرحأأو فيلأتلا ةنحل .
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 لثم نم نيسمحلا اهب زواجت تاعطقم هيف دشني ذخأف ؛ هضري ملف رضخأ
 قوله'2١ : 1 ْ

 و رم ٍ 3

 هرطو هنه قيزمتلا ىضق دق ىءاج برح نمد
 طيلسان 

 هربت | حون ملع نم هدنع ىبسعف ًاحون كردأ دق وهف

 هاا ” مص م . < ره ً ْ عا «
 (هرخن اماظع انك اذئأ ) : هرصبأ نم ارمي ادبا

 اهكلم اعإو ( ًاوفع اهكلع ل لودمحلاو ؛ ةعراب ةردق هذه نأ فق كش الو

 0 نم هل ةرصاعملا ةفاقثلا تحاتأ امو هل تنصخ لضفب اهيلع ذوحتساو
 لاب ”قامخ هنأو برح نبا ناسليط .لثم اًعوضوم لوانتي نيح وه اذإف « هي اهاذغ
 نيكي عباصأ "الو كب عباصأ ددعلا 6 غلبت 5 هدلع ره روص 5 4ص رخل نأ عيطتسي

 0٠ةفيرطلا اهتروص ةعوطقم لكلو « تاعوطقملا نم تارشع ىلإ كلذ زواجتت لب

 ةداحلا

 تافامثلل نعذأ لقو الإ رصمعلا َْى رعاش لج 0 هل هنأب عطقي ناسنإلا داكيو

 انكاكف اهنم عيطتسي ال ًارعاش نأكو « هبلقو هلمعل ءاذغ اهنم ذختاو ةعونتملا ةرصاعملا

 ةلمح لمح قباسلا لصفلا ىف هانيأ, ىذلا ىرتحبلاب الثم برضنو ع اصالخ الو

 ةراهشأ حفصتل نيح اننإف « ةفسافلاو قطنملا ةسارد ءارعشلا نوفلكي ١ نم ىلع ءاوعش

 ضب ى ةفرعملاو ملعلاب .كيشن ةآرعلا ىجح « هترصاع ىلا تافاقثلا راثآ اهيف دجن

 : 250ه لومي دإ ََ هيحو لمع

 - عيلقتلاب كايضلا لاق م اعلاب كلضف نوملاعلا فرع

 داهتجالل وعدي هنأكو ديلقتلا اًضيأ ركني لب ٠ بسحف ملعلابب كيش ال وهو
 نمي ئرحو « لهج هءارو ام لهج ديلقتلا نأ معزيل هنإ لب « لوقعلا مادختساو
 قام لكو « فيفقثتلاو او ملعلاب اهذحأب نأو « هسفن ىلع اهقبطي نأ ةوعدلا هله وعدي

 ناك الو ءارعشلا نم هيرصاعم ضعب فارسإ كلذ ى فرس ن كب مل هنأ رمألا

 ىلا ةفامثلا عم شيعي ناك امم ريكأ هسفن عم هرعش ق شيعي ناك دقف . هل غرفي
 0 ا بي يب م سسج مع نيج بسم سم مسج

 )١( فراعملا . 0/59 بادآلا رهز ( 58/0١ .

  6راد عبط ) ىرتحبلا ناويد
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 ءامدقلا راعشأ نم نم عمج دقف « مالكلا اذه دييقت ىلإ جاتحن اننإ لب « هترصاع

 .ىح راعشألا هذه ةسارد لع فكع هنأ دكؤي امم . ًامخض ةسامح ناورد نيئدخحناو

 ىذلا رعاشلا رصعلا ىف مدعن اننأكو « ناويدلا اذه اهنم صلختسي نأ عاطتسا

 ظحالاب هرعش ىق ىرتحتلا عاين :م لكو « ةماعلا ةفاقثلا لب « ةينفلا ةفاقثلا بلطي ال

 تاكلملا ىوذ نم حبصي نأ هل تحاتأ ةفاقثلا كلت نم اًمفارطأ هسفنل ىوح هنأ

 نم ىلإ ببحت اهسفن ىهو « روهشم عئاذ مام ىبأ هذاتسأ اعشاب هفقثتو « ةءصخلا

 ةسفان» روصو © ةرضاغملا كنافاقللا نم ظوظح وأ ظحب ذخأب نأ اهيف رظنلا ميدي

 10 هيحودمم ضعيبل هاوق قى اهلمحي ىذلا مالكلا عوذتو تافاقثلا هذه عونت ىدم

 م و م

 مَرْكَي ل اهركذو نامزلا ند ةييحسما ان ةلئاقتا كييف

 مَجْعَملا فرز ديليترب اقري  افاريفأ تقرفت مالكلا ّلثم

 لثم وأ مام ىأ لسه رعشلا ىلاعم 8 ىقمعت بحاص ىرحيلا ن كي 1 ا

 رطاوخب 0 5 لا ام تناكو 6 ةيديهيتش هتكلم تناك نكلو ٠ ور را هرصاعم

 انفصو ىرسك ناويإ اهيف فدصو ىلا هتيئيس ىف كلذ ظحالن نأ 4 . دفنت ال
 ناقاخ نب حتفلل هتاراذتعا عونت ىف هظحالن نأ عيطتسن انك ٠ هياإ قبس مل

 نيح اهفيطوأ ةبويملا لاي هفصو  هعاددبإ هدنع مهباح اه ٠ هيرصاعم بلخ انعونت
 كا سا ول 5 0 ِ سيلا ٠

 نكأاو « ىلهاخحلا رصعلا لئاوأ ذنم ميدق لايخلاب ءارعشلا ىبغتو مع هاؤر ى هب ماي

 دياوتلا ىلع ردتقت ىلا ةبصخلا ةيسابعلا هتكلع عاطتسا هنأ ىرتحبلا دنع ديدحلا

 لثع فالسألا باجعإ ىلع ىلوتسي نأ اهنم راثك لاو ةركتبملا روصلاب نايتإلاو

 : (؟) هلوق و

 . دع و ِ و 20 ياو ا د يح ثا

 "9اَدّيَغَأ رذاجلا هيعارت الازغ اهوجب تدهع ًاعاَرْجَأ ثْيَملا ىَقَس
 0 2 2 ها .َ و 7 38 و . 2 1 1

 !؟!ادصلا عمت وأ حيربتلا هبرق ىش هلايخ ىلإ ىدهأ ىركلا ام اذإ

 2 يتب 0 0 ِء 20 0 ا ريفا لاس ً هاو

  «"ادحه معننو اظاميأ بذعن انناش لثم الو انيلثم را ملو

 )١( د. نشسولا نقرر رداش اذ. فرألا هرعت ظ . 5500/4 ناويدلا '
 //؟ ناويدلا (؟)  . "7١أمظلا نكس : ادصلا عقن (؛ ) ئ .

 )( نيمئان : ادجه (0) :وحلا . ةبيطلا لامرلا : عارجألا .



 /ا١

 هلوقو )١( :

 '" منُمت دجلا ىف هبلطن ىتم لصوب 2تحماسف ودهلا دعب انب تملأ
 ا" عململا حابصلا ىعاد اهلجعأب 22ىضقناو ليللا ىضم ىتح تحرب امو 2 ْ 03 م 5 ها سَ.

 1 3 م ا ما - 0 رث و م ل 0 ْ هَ : 0 مر

 (ىعلضأو َىاشَح نم تلوت ناوأ  اهّصخش َجلْخَي َنْيَبلا ناك تلوف

 هلثمو « ةحضاو ةينهذ ةتفل نم لوألا تايبألاب ريخألا رطشلا ىف ام حضاوو

 ناكو « هحورو هعاضأو هاشحن نم عرس اهنأكو تلو دقف ةيناثلا تايبألا رخآ

 نعبر ةسفنل رثاتا ون فيك فرعرب ناك |5 + هخماس سلق نبع فيك ىريحتلا فرعي

 ةوسنلا ضعب ثيداحأ فصو ى لئاقلا لوق ظفح وأ عمس دقف « ىناعاو روصلا

 . ردحسو لامج نم همف نع ذي امو

 هام لل تا “ م َء 22-2 .

 _مظان فنك نم ناجرملا ىدح طاقس ىحضلاب ثيداحالا نطقاس نه ادإ

 اذإو « ةعراب ةفاضإ هيلإ فيضي نأ لواحي لاز امو هسفن ىف تيبلا ريدي لاز اف
 : 0*2 هيل تنلطخ نمي هئاقل فصو ق هلوقب هفعست هتكلم

 ى رع هَ ضر 2 م 2 -

 ("ءهطقالو انه ردلا ىار نيت انل  دعوم اقنلاو انيقتلا الو

 هطقاست ثيدحلا دنع ٌولُؤل نمو  اهماستبا دنع هولجت ُولَّول نمف

 ىدمو رعشلا ىف ذكي ركفلا رئاخذ روصي رصعلا ىف رعاش ربكأ لعاو

 ىلع فكع هنأ حوضوب هدنع ودبيو « ىبورلا نبا هيف ةيلقعلا ةايحلا ترثأ م

 هنهذ ىلإ تاوحت ىتح اهنم لهني ذخنأ هنأو « هترصاع ىلا تافاقثلا عيمج

 الثمت اهاثمتب وه اذإ لب« اهنقتي وه اذإو « اهبعوتدي وه اذإف « هبلقو
 كرد ارك سهم | كج .ةتاننعا منوي كلل ذل .٠ هيقؤ ا: ناك رولا 7

 )١( عزتني ؛ جاخم (4) . ١؟197//؟ ناويدلا .

 ناويدلا رظناو 788/١ ىنامملا ناويد (ه ) . ليللا نم رطش : ودحلا (؟)

 ظ . 0/1 هضايبب هداوس جوزمملا : عململا ()

 . لمرلا نم ةعطق : اقنلا (1) ] . حابصلا لئاوأ ىلإ ةراشإ
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 : 217 هلوقك هيلع ديدشلا هصرح- ىلع لدي ام هرعش

 نينض هسب ىنأل ًالك اير لازتعإل ضفرأأ

 لك هحنميل هنإو « اليدب هب ىضري الو « هيلإ ًازاحنم هقنتعيو هب نمؤي وهف
 كلذل هلعلو « هسفن رهوج نم ًاءزج ادغ هنأكو « هب اًنينض حبصيل ىح « هبح

 ناك ىذلا :بهذملا اذه نوقنتعي نم هئارظن نيبو هنيب محن ةجشاوب سحب ناك
 ثيحب هللا ىلع لدعلا امدو « اليوط هباحصأ امهيف لداجي نيئدبع ذئنيح اًفورعم

 هقحتسي ام لانيو هلامعأ نع الوئسم نوكي ىبح ناسنإلا دنع ةدارإلا ةير> لطعي ال

 نم هيف ىوطسي امو ديحوتلا مث « مازلإ الو مح الو ربج الف « باقعلاو باوثلا نم
 «ناكم الو نامز هدي الو ضرع الو مسجب سيل وهف « نيقواحما ةهباشم نع هللا هيزنت

 : ")هل الئاق هيرصاعم ضعبب ةقيثولا هتقالع نايب قف ريشي كلذ ىلإو
 7 1 ضار مم 0

 ادلولا دلاولا اهيف عطقي نيدلل ةرصاف ىبّرق اننيب نكي ال نإ
 7-0 ْ 3 و

 ادحح ناو ىنث نم : نيهاضملا نود انعمجت ( ديحوتلاو لدعلا ) ةلامم

 ىبرقلا نأب نمؤي هنأكو « ىبرقلا ةمحل قوف لازتعالا ةمّحل لعجي هنأ حضاوو

 هنأ انمهي الو . رصاوأو جسئاشو ىبرقلا قوف كلذل وهو حورو لّقعف لازتعالا امأ مد

 ةيبنجألاتافاقثلاب هلصو لانتعالانأ انمهي امنإو ءوه ثيح نملازتعالاب نمؤيناك

 تافاقثلا هذهب ةرشابم نولصتي ةلزتعملا ناك دقف « اهناولأو اهفونص فالتخا ىلع

 تناكو « اضقن اهنوضقني اوناك ةدساف ءارآ نم اهيف ام نيبتلو ةهج نم ملوقع معدل
 مهعم بكأو «قطنمو ةفسلف نم اهيف امب ةينانويلا ةفاقثلا اهيلع اوبكأ ةفاقث مهأ

 اهنم نولهني ةفاقثلا هذه ىلع  لازتعالا نوقنتعي اوناك نم ةصاخو ءارعشلا نم ريثك

 علاطم ىق ةصاخو اهل غرفي ناك هنأ ودبي ىذلا ىورلا نبا مهتمدقم قو « نوبعيو
 اس ل 1 ّ َّي 2 1 207 َ ١

 ةيلقع غابصأب غبطصت نأ هراعشأل حاتأ امم « ةليوط اًنتاقوأ كلذ ىف قفّشسيو هتايح

 ] . ةحضاو

 راجشا ةرضح ا معت ام هراعشا عيمج مب خغبص غابصألا هذه نم انعلاطي م وأو

 عبط ) هرعش نم هتايح :ىبورلا نبا (؟) (ىاليك لماك رشن ) ىمورلا نبا ناويد )١(
 ١. 77 ص ( ةيراجتلا ةبتكملا . ه#* ص
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 كرتي دكي مل ىنعمب "ملأ اذإ وهف « ىناعملل هءاصقتسا دصقنو « عيبرلا ىف ةعيبطلا
 اهيف تايبآلا ودبت ذإ هدئاصق ىف مهم ريثأت كلذل ناكو « هدعب نم دخأل ةيقب هيف

 كتحللا لف الطباق دج ةيروغلا اعتق رع وريظ نعتألا :قات اير ةطرارم

 حبصتل ىح « هولتي امو هقبسي ايف ّئراقلا رظن اذإ الإ مهفلا مامت متهنفتي ال
 «بسحف ةيعوضوملا ةدحولا ال اهنيب ةدحولا قروي امم « اقسانتم الماكتم ءانب ةديصقلا

 ءزج لكلو ءازجأ نم اًمفلؤم ًادحاو الك حبصت ذإ « ةيوضعلا ةدحبلا اضيأ لب

 ًاهنمو.. ديدحلا ناكملا هبال رخا ناكم ىلإ ةكف عرن ول ثيحن + هناكه تيبوأ

 لازت 9 ىناعملاو راكفألا ىه لق وأ « ضعب نم اهضعب دلوتي تايبآلا نأ كلذ

 ةمحل لب « ةبارقلا ةمحل اهب محتاتو اهتتباس نع امنت ةبعخ لكو بعشتتو دلاوتت
 . دحاولا دسحلا ف ؤ ءاضعالا

 اذه املوأ لعل « ةريثك ةيلقع صئاصخخ ىيورلا نيا دنع بناحلا اذ لصتتو

 ىلإ لصي ىبح ىفاعملا قمعتي ىلرعلا لقعلا حبصأ دّقف « هل دح ال ىذلا بضحلا

 نع ةيفاخ تناك *ىلال نم اهب ًاروتسم ناك ام لك جرختسيو « اهرارقو اهعاق

 ىصحت داكتال بتعش ىلع علطيف ىناعملا براسم ىف صوغي رعاشلا نإ لب «راظنألا
 ىح « ءاصقتسالاو فشكلا بناجو عيرفتلاو بيعشتلا بناج: : نابناج امهو

 راوحلا نم روص ىلإ عمتسن اننأك حبصنت ىحو « هبناوج عيمج نم ىعملا حضتي

 فشكني ىبح ىبعملا قئاقد نوريثي مرار نولازب ام مهف ؛ ةلزتعملا دنع فورعملا

 ىذلا قلعنملا راع لضفب حوضولا نوكي ام دشأ حضاو وه اذإو  هفارطأ عيمج نم

 . ىسلفلا ركفلا اهلّمص ىلا ةيلقعلا مهتاكلم لضفبو مهثحابم ق هب نودهتسي

 ىهف : مراوح روص نم ةروص ىلإ ىورلا نبا دنع ةيرعشلا ىناعملا تلوحت امنأكو
 ةديصقلا تناك كلذلو « دح ىصقأ ىلإ اضيأ حضتت ىهو . دح ىصقأ ىلإ | عرفتت

 ناعملا نآل « هدعب نه الو هلبق نم ىلرع رعاشل فَ ريغد ال افرع اللوط لوطت هدنع

 حودفولا نوكي م كلشأ ةدعضاو ودبت ىح اهمضقتس لازي اوم اهبعش عم رك

 ةسارد لع نوفكعي نم لف وأ قطنملا لهأ هب 6 ىذلا هسفن حوضولا وهو

 . ةلماكلا مهتيانع هوحنمي ىحو « هيف نوركفي اه لكب رئأتسي ىح : قطنملا

 سبيأو قطنملا ةسارد ىف هقمعت روصي ىورلا نبا رعش نأ قف نذإ كش نم سيل



 *؟. ٠

 نب اذإف « ذو ارش هدنع ليحتس هلذعو هتسقأب قطنملا نإف « بسحف كلذ

 درا منقتارظلا هده كيسا ان اكل: نانلا قو ىصحت ال فئارط ى لقنتن

 كلذ و هل ةمدق ال اع 20 الإو 6 اهلودب روض قف ) رعيشلل

 انعوبطم بويعلا نم اميلس ًارعش هدشنأ رعاش عم هراوح ضعب ى هسفن ىورلا نبا

 ةمالسلا نايططالا كزعأ نحن » : هل لاف « قاعملا قئاقد نم اًيراع

 أ نيد سايت كودب وأ رك ىبعم نودب 0 ةمينع نودب رعش الف . 0 (ةمينغلا

 ظ : 2”هلوق لثم نم « قيقد تفال ليلعت

 باحصلا نم نرثكتست الف دافتسم كفقيدص نم ها كغ

 بارشلا وأ ماعطلا نم نوكي هارت ام ٌرثكأ هادلا نإف

 فيرطلا نئكلو « لاثمألاو لاوقألا نم ريثك ىف رودي قيدصلا نم ريذحتلا اذهو

 نمو « هنمأم نم رذحلا قوي امنأكو « هنم ءافش ال ءاد اًنايحأ ناليحتس فيكو

 : "”لوقي ذإ « ناطوألا ةبحم هليلعت ةفيرطلا هتاليلعت

 اكلانه ُبابشلا اهاضَق برآم مهيلإ لالا ناطأ "بيعي

 اكلذل اونحف اهيف ابصلا درهع مهرَكَذ مهلاطوأ اوركذ اذإ

 كلاغ نورخ ناسنإ ديالا ..ةناك تح سقنلا هلا دقن

 اهفثشك ىبح كلذ ىف ةلعلا نوفرعي الو مهناطوأ ىلإ نوقوشتي هلبق ءارعشلا ناكو
 ىلا هبابشو هابص بعالم هنآل ء هب فغشيو هنطوب قلعتي لكف « ىؤرلا نبا مهل
  تقصتلا دقل لب « ال تسنأو سفنلا اهتفلأ املاط ىلاو- « هتركاذ اهلايخ حربي ال

 ُْق حبصأ هب>حاص نع امهدحأ مصفلا وأ ثثيمن « دسحلاب حورلا قاصتلا اهب ْ

 هاوقك ةسيقألاو ةادآلاو تااليلعتلا ةطرفم ةريك ىبورلا نبا رعش ىف كو نيكلاملا

 : "7 هلزغ ضعب ىف

 .بادآلا رهزو ١م ص ناويدلا (*) ةعبطملا عبط ) بادآلا رهز ليذ )١(

 ] . وة /* ) . ١96٠ ص ( رصمم ةيئامحرلا
 .١1؟/١ بادآلا رهز (14) . ١*"9ه ص ناويدلا (؟)
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 قاوشالا»و دجيلاب مهافكف قاشعلا ةمالم نرثكت ال

 قاطم ريغ ناك فعاضت اذإف فعاضم ريغ قاطُي البلا نإ
 . نا 2 م َى : ١

 قارحإلاب رانلا ىرغت حيرلك هنإ مولب ىوُج نئفطت ال

 هيفكي الو « قاطي ال ىذلا ءاليلا فعاضت ىلع قاشعلل موللا راركت سيفي وهف

 6 رودصلا َُف ةلعت ثم ران ىوهلاف ) 0 سايق ىلإ ل فني وه اذإو 6 سايملا اذه

 امتأكو « هرواجت ام لك ىلع ىتأت ىّتح « الاهشو اًنيمب اهقرفت ةفصاع حير موالاو

 نبا ىدل ةرذملا هذه باجيو َ "الاعتشاو اتقارحإو اميظلت دادزت نأ اهي رغد لازي ال

 ريغو قحاب ةيضقلا بسكو لدحلا ىلع ةقئاف ةردق سحن «للعلاو ةسيقألا لع ىيورلا

 همصخ ىلع ضقني نأ لواحمو لازتعالا لئاسم ضعب سشفانب رييك ىلزدعم هنأكو ,قحلا

 ىهو 6 هججحو هنيهارب لك وحمت نيهأ اربو ججحب ىلدي هنإ لق وأ » هتادأو هججح

 نأ كلذ نم ,هتنطفو رعاشلا سح اهمفو لامج اهيفو نفاهيف ( ةيب رعش ججحو نيهأرب

 مهعامجإ مهيلع دريف » سجبملا ىلع درولا راثنإ ىلع نيغمج هلو> نم : سانلا لجن

 : "لوي عطاسلا ناهربلاو عطاقلا ليلدلاب
 7 و و ما 1 7 9

 دهاش هيلع اهدروت الّخخ  هليضفت نم درولا دودخ تلجحخ
 و

 دسافلا سايقلا الو» ةسايرو ةسافن دودخلا نم ُنويعلا نبأ

 نم لجخ رارمحا وه امنإ دودحلاب ءارعشلا ههدبش املط ىنذلا درولا رارمحاف

 نيأو « نويعلاب ءارعشلا ههبشي ىذلا سجرلا ىلع هل لامحلا نوردقي ال نم ليضفت
 سايل باحصأ الإ همف ىطخي ال كيعي كودوهو 2 الامجو ةعور نويعلا ن 8 دودخلا|

 لمعت هارث ان نأ ل أ :ةعملاب هطاللتدخاو لازدعالا نا همق ةهدذنع حصضتي امو .٠ ليلكلا دسافلا

0 0 

 دم نا مههاربإ وه 9 ديال [ اننا 55 نكلو َ ا 1 وطو 6 ةماعب

 سانلا نأ ىلع حوضوب لديو . روشنم وهو ىواسملاو نساحلا باتك فلؤي ىهيبلا
 ىلعو « همذو م ىبثلا حدمب - ظحاحلا لاثمأ نم ةلزتعملا مهدوقي - رصعلا ىف اوفغش

 )١( ص ناويدلا 86“ .
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 : 7 لاقف «٠ ضيغبلا دقحلا مذ ىلإ ىورلا نبا دمع عينصلا اذه نم سبق
 7 2 07 ١

 1ث رح هر ةرمج م اذإ رودصلا ىري هل ةءاود ال نيفد ٌءاد دقحلا

 «5عفن ام رودصملا 'ىربي امنإف ةسيتاعم وأ حفصب ةيم فشتساف

 نكع الو رودصلا ىف أدقتم هرمسج لازي امو. « هنم ءافشلا نكمي ال ءاد دقحلاف

 هباتعلاو حفصلاب هيصويف « هبحاصل ءاود فشتكي نأ ىورلا نبا لواحيو « هؤافطإ
 دق ىذلا رودصملا سيفنت هنإ ؟ سيفنت ىأ نكاو « ءىشلا ضعب هنع ناسفني دّقف
 رس امل ام ناعرسو 0 هثفنب ام ةلقحلا هنع سفني

 هلك تالذ 5 ىبورلا نباو . يش هبحاص ردص ىوّشس ىذلا دقحلا رمج رمح

 مهيلع برغي نأ هقح نم سيلأ نكلو «هيركلا دقحلا مذ ْق ديم سانلا عم قفتم و .- -
 حدميف « ةموصخلا ىف ددللاو نسللاو جاجحلا باحصأ ةلزتعملا انامحأ برغي اك
 : (؟9 لوي « حيبق الو هيف ةعاشب ال امبحتسم اًثيش هليحيو عشبلا دقحلا مهل

 نأ ىلا و ش 10 5 . ري587 ع٠

 ضعب ىلإ َنْيِستْنَي اياجسلا ضعبو ىجفلا ىف ركشلا مأوت الإ دقحلا امو
 7 مد 2 5 . نارا ا َ
 ضرَفلا نسح لع ارك ىرت مكن ةءاسإ ىد ىلع ادقح ىرت ثيحف

 صضقن وذ رهدلا رخآ ارتو ضقنيل 0 نكي ' تانكتسملا دوقحلا الولو 1 هس دا ْ 7 ّ ري 0 0

 رظنلا ديعن نأ هتقيقح ىف انلمأت اذإ انب ىرحو « هل نيرقو ركشلل مأوت دّقحلاف
 . ساد هده ) ءوهف .
 (بحع ةسب 55 3 سانلا ىلإ لويس نم صاخشأالا صعب ءازإ ابس حس مبسم هلإف 6 ةمق

 . مهيلع هللا معنأ ام ضعبب مهو> نم ىلع لضفتلاو ضرقلا نونسحي نم ءازإ ركشلا
 رتولا عاضل ل ءدومحم دقحلا نأ ىلع لدي عطاق ليلد ىلإ ىبورلا نبا تفليو

 ُْف ميمدلا دتملا جرحي نأ عاطتسا كللذبو . رثآو نم همح روثوم نحنأب و رأثلا وأ

 عفادي ريبك ىلزتعم هنأكو « لدحلاو راوحلا ىف هتراهم لضفب « ةدومحم ةنسح ةروص
 هتلك اش ىلع اودافأ هءارو ءارعشلا نم نو ريثكو . ةكئاشلا ةلزتعملا اياضق نم ةيضق نع

 ماكل هب تلاحتسا ام رصعلا تافاقث نم اودافأ امك « مهتارظانمو ةازتعملا راوح نم

 .ةئرلا هل نودملا (9 . ١0 ص ناويدلا )١(
 : . ١١7 ص ناويدلا (:؛ ) . لعشي : ىري ()
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 قئافد نم يي دطملا ثسح « بصمملا دودح دعبأ ىلإ ةيصخ ةيلقعلا

 . ةليخألاو نااعملا

 ةعدقلا تاعوضوملا ىف ديدجتلا

 رعشلا ىلع رطيست ءاجهو حدم ريغو حدم نم ةفولأملا ةميدقلا تاعوضوملا تلظ
 هتاعوضومو هتيصخش ىلرعلا رعشلل لظت نأ ىوق رارصإ كانه ناك امتأكو « ءارعششلاو

 ىوقي لب « هدوع ىوذي الو فعضي الف « ةمألا ةايح عم ةنسلألا ىلع اًنيح لظي نأو
 ةيفسلفلا ريغو ةيفسلفلا تافاقثلا هتاذغ امهم ٠ هلوصأ نع لوحتم ريغ « رهدزيو

 ى هنأش « هميدقب' اًممئاد لوصوم وهف « ةئيدحلا ةيبرعلا ةراضحلا نع ربع امهمو
 ىلعو اهيلع عقو امهم « اهيضامي اهتلص عطقنت ال ىلا ةيحلا بادآلا نأش كلذ
 خيراتلا ى اهل ناكمي الاصتا اهب ةلصتم لظت ذإ ع هتفاقثو راف جاري أت نم اهلهأ

 ةيفاقُثو ةيراضح راثآ ذئنيح رعشلا تاعوضوم ىلع كمت ان ٠ دواحلا قو

 ضعب ثدحت امنإ « تباث اهرهوجف ءاهرهرج ىف اليدعت ث دّنحت ال اهنكلو «ةريثك
 تافاّقثلا نم هب نا اوناك ام بسحو ءارعشلا تاكلم بسح لقتو ركت تافاضإ

 . ةديدحلا ةراضحلا رهاظم ءازإ باجعإ نم مهلخادي ناك امو

 ناك ىلهاخلبا رعاشلا نأ فورعمو « حيدملا تاعوضوملا نم هنع ثدحتن ام لوأو

 راخللا ةيامحو ءافولاو ةعاجشلاو مركلا نم « هرصع ى عيفرلا ىلحلا لثملا هيف روصي
 ذخأ ىتالسإلا رصعلا ناك اذإ ىبح. « لقعلا ةفاصحو ميضلا ءابإو مزحماو ملحلاو

 : ةفيلخ حدمب ناك اذإ ةصاخو « نودلا ةيلاثم ةيلاثملا هذه ىلإ فيضي رعاشلا

 بيطت ال ىتلا ةلادعلاو نمألا نم نورشني امو ةالولاو ءافلخلا لامعأ نولجسي اوناكو

 ةيب رح ا مهتالوطب و مهريغو كربلا عم داوقلا عقاوم اًضيأ اولجسو « اهنودب سانلا ةايح

 ضرعت اهب لمتشت ىاالسإلاو لهاخلا نيرصعلا ىف ةحددملا تناك كلذبو . ةفلتخا

 ىلع لمتشت تناك امك « بابشلا ةيبرتل ةينيدو ةيقلخ ةيوق سسأ ىلع تايلاثم نم
 دنع ةحددملا ىف اًمارطضا مرطضا كلذ لكو . هيبرحلا برعلا داجمأو ةلودلا لامعأ
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 5 1 و 6 0 5 6 ن4 ١ أ ءأ 0

 00 ىلاعم روطتلا ف ةداحلا مهت الواح عم لوالا ىبايعلا را أرعس

 ادد ىف اهصخ دادزت ةفاضإلا هذه 2 مهن الواحتو مهتابعر تلظو « اعونتو ةعسو
 لاو وأ ةفيلخ اوحدم اذإف « ةثوروملا حيدملا ةيلاثم دوسني ال كلذ ف مثل ٠ رمعلا
 اولشمتو « ةيمالسإلا لئاضفلا كلذكو ٠ ةموسرم ةيبرعلا لئاضفلا هيف اولثمت ًادئاق وأ
 .داسفلاو ملظلاو ثبعلا نم بعشلا مصعيو نايغطلا نم مكاخجلا مصعي ىذلا لدعلا اًضيأ
 عما ناكو « لكوتملا قى ىريجبلا لوق لثم نم ءارعشلا ةنسلأ لع اعاد كلذ ددربو
 لأ دج

 م
 5 7 ا هَ . 2 “و ُْ 7 2

 ادجنو اروغ دالبلا معو ص رآلا هب ترانتساف لدعلا رهظا 0 *” ي< م سم رز و , 6 1 ٍء اَدْمَر نيدلا ميقو اداَدَس اي ذدلا ميق ارفعج هللا قلخ

 اًضيأو ىوقتلا فو مكحلا ىف ءافاحلا ىلع ةيلاثملا هذه نومنضي ءارعشلا ىضم دقو
 0 مهو ٠ ةيعرلا مكح ىلع مهمايقو مهتفالخ ثيح نم مهيف نو ركفي ناك امنإ مه ثيح نم مهيف نوركفي اونوكي مل مهنأكو مهتريس تناك امهم ؛ ميشلاو قلحلا ىف
 قر هتريس قو هايد قو هقلخ ةفيلحلا هيلع نوكي نأ ىغبني ام مهنيعأ ماما نوعفري
 دشأ ماظاا ركني ىذلا نيمألا صلخملا ىكاحلا ةروص ؛ اهعم اهنوديريو اهديرت ىلا ةروصلاب اهل هنوز ربي هو « ديشرلا اهنأ اح ىف ةمألل زمر « زمر وه امنأكو , همكح
 ىح هتيعر دارفأ نيب ةلادعلا ةعاشإ ىبع هعسو ىف ام لكب لمعي ىذلاو ؛ راكنإلا
 ءافاحلا حيدم ىف نوغلابي نم كانه ناكو . مات ًايواست ةايحلاب عافتنالا ىف اوواستي
 مهتكأ لع ةعبشلا ءارعش اهعاخ تافص ىهو ٠ ةيسلف تاعص مهيلع نوفضيل ىح
 مهر ودب أهو يسيل أهباو ريعتسي لكنيح نم ءافلحلا ءارعش ليش )م ةيمأ ب رع لزم

 ْ هر ف ئ : (9 لكوملا ىف مهن1با نبا لوق لثم نم « نييسابعلاو نييومألا ءافلحلا ىلع
 رفولا ميش هعايشأ ىلع تداعت ام دعب نيدلا نع لج ىدُه مامإ ل 1 م 8 ْ

 : (59 هلوقو ٠

 م ما هل
 لزنم هللا نه صرش هتعاطو رمد لك لع ىءوظعلا ةنملا ؤ وم ”ءرع 1! 7 ٠ 0

 و لن يسلم دس نيم اجا هسا

, ١54 
 ص ناويدلا (* ) , *ا؟/؟ ناويدلا

)١( 

 ) ص ناويدلا (؟ 70١ .
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 نم ءارعمشلا ناكو « نيملسملا عيمج ىلع هتعاط بجت ىذلا ىدهملا ىداحلا وهف

 اذه ريغ ى هل ضرعنس امه « ىش تاغلابم كلذ نايب ىف نوغلابي مهحللا نبا ءارو

 ذخأتلو ءافاخلا روصع قى ىربكلا لامعألا نواجسي مهنم نوي ريشك ىرنو . عضوملا

 كاذ نمف « خيراتلا بتك ىو ءارعشلا نيواود ىف ةتبثم هلامعأ عيمجف « لكوتملا الثم

 « لوألا لصفلا ىف هدنع انفقو امم ريثانزلاو ةيلسعلا ةسلايطلا سبلب ةمذلا لهأل هرمأ

 : ةثالاثلا هينيل ةعيبلا هدقع كلذ نمو « 27 هراعشأ ىف مهحلا نبا لمعلا اذهب ىنغت دقف

 . "”اليوط عينصلا اذهب هئارعش ىنغت دقف « ديؤملاو زتعملاو رصتنملا

 هون ًأارصق داش املكو « انفلسأ ام وحن ىلع روصقلا ءانب هدهع ق رتكيو

 أو .هرصعل نارمعلاو ةراضحلا رهاظم نم هيلع لدي امو هئانب ةعوربو هب ءارعشلا

 ضاق ىلع بضغوأ «تايزلا نبا لثم هبيذعتو ريزو نجس ن م ىلج ةثداحب كانه
 ىلعوأ عوشْ دةخسب لثم هلاومأ ضبقو بيبطىلعوأ «داؤد ىلأ نبا لثم هلاومأ ةيفصتو
 مهراعشأ فى كلذ ءارعشلا لجسيو الإ ةالولا ضعب ىلع وأ نيواودلا باتك نم بتاك

 انلاطبأو انداوق داحمأ قئاثولا هذه هتلجس ام عودأو ةةضوررات قئاتر ق# ايلنع اع

 عنصت .اه مرسي اًخيرات تسيل ىهو « اًنقرشو الاش ىغولا تاموح ىف انشوجو
 ق لساوبلا رهداوق اوقو اندونحل ةعئار تاراصتنا ديشانأ هس امبإو . خيراتلا بتك

 ءاممللا نم 1 و مهيلإ ضوخت ةيب رعلا شويا ىتتامو ؛ نمرألاو كرلاو مورلا بورد

 كهل ارامل هذه لاطبأ نم ناكو .ردذت الو ى ىبت ال ىلا توملا قعاوص مب ةأزنم

 , ةينيمرأ ىلع هيبأ ةافو دعب هالو دق لكوتملا ناكو « ىرغثلا دمحم نب فسوي لكوتملا

 قو هيفو « اقحس ريواغملا هدونجب اهقحس لحاف تاروت اهب تيشن دق تناكو

 : 57 ىريحبلا لوقي نييكفرألا ةقراطيلا ضعب ىلع هتاراصتنا

- 

 هر دجمللو ] ةاوقت هللف الل علاو قددلل ل كلملا وه

 . مى م و

 (©9ةدشاع ليللا الو هيناث ثيغلا الف ىجترت دينا لاو ,ىثحيم سانبلا هل

 هرساك كين ىذلا ىهولا ربجي نمهو ْ ةلخا ةقئاجرا] 0 مهترسك

 ول 1
 ص و ”ثبهار

 هلو تادسم اول دادش 2 لفحجمو ماسحلاك مزعو ماسح

 )١( ص ناويدلا ١98 . )  ) 4هراشعم غلبي : هرشاع .
 ىربطلا (؟) 9/ )0( .1١81١ءهاوق : هرئار٠ . تامكحم : تادصخم

 .:لابطا تاقاط ايلضأو . مالال/ ؟ ناويدلا (؟)
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 وعلا كفار جلا انيق ملا 3 دونألا ردك وح عئاقو كانه تبيلو

 ءانغ قفوملا ةلوطبي اهيف ءارعشلا ىغت دقو « جنزلا ةروث عئاقولا هذه مهأ نم ناكو

 . ءانغلا اذه راعشأ نم ةريبك ةفئاط هخيرات ى لجسي ىريطلا ىئرذو «ايودم

 سوفن ى رقتسا امأكو « ةطمارقلا بورح. ىف ىرجأ ديشانأو ىناغأ نّودي هارن لثملابو
 قئاثو نع ةيمهأ لقي ال اهفصوو بورحلا هذهب ىّنغت ىذلا رعشلا نأ نيخرؤمأل
 وهو « خيرات اضيأ وه لي « بسحف ًاديجمتو تالوطرلل اًدحيدم سيل وهف خيراتلا

 ىرعشلا خيراتلا اذه لغتسي مل نالا ىح هنأ ققحملا نمو . ةايح اب ضبان خيرات

 الام ثادحألا قئاقد نمو ليصافتلا نم ىوحي ام ًاريثك ذإ ٠ رصعلا خيرات ةباتك ىف

 اهب اوفتكي الأ نيخرؤملا ىلع ىغبني ناك كلذلو « خيراتلا بتك ىف ًاروصم هدجن
 فصو كلذ ىلإ اومضي لب « ةيب رحلا عئاقولا» ثادحأألا نع خيراتلا بتك ىف نوءرقي

 اهبناوج لك ىلع اوعلطي ىح .٠ ءارعشلا نيواود ىف ثيوثبملا ثادحألاو عئاقولا كلت

 1 اقيقد اطو ضم اعالطا

 لع: ةقودولا قف نيمنفالا نودلفب مهحئادم نم ريثك قى حيدملا ءارعش لظو

 ىبرعلا رعاشلا ءاقبتسا نأ انيأر ىو « ةيفاعلا راثالاو نمدلا ىلع ءاكبلاو لالطألا

 هتلص نايبل نكي مل هدئاصق نم ريثك ىف علطملا اذهل ةيضاملا روصعلا ىدم ىلع
 لهاحللا رصعلا ىف ةيوعرلا مهتايح روص نم ةروصل ءاقبتسا الو هفالسأب

 اعإو . ًالكلا» ثيغلا طقاسم لوح ةرئادلا ةلحرلا نم اهب لصتي ناك امو

 ىحمني ام لك نع علطملا اذه ريبعتب اقيمع اًساسحإ رعاشلا ساسحإل ناك

 تاظحل امتادف « هبح ريغو هبح كلذ ىف ءاوس « بآم ريغ ىلإ ناسنإلا ةايح نم

 الو ةعجر ا عيطتسي الو بابشلا ريغو بابشلا ف بآم ريغ ىلإ هنم بهذت هيضام
 ىضحمي ام لك ىلع اهبلاخم قبطت ىلا ءانفلا عزاون لالطألا روصت امنأكو . ةبوأ

 ًارثأ حبصيف « رمألا رخآ هيلع بلاخملا هذه ”قبطلت ةداعو « ناسنإلا ةايح نم.

 تداع ول اًنينمتم « رازغ عومدب اًنيكاب لالطألاب فقي كلذل ومو © نيع دعب
 تاتاينلا اهيلإ دوعت ىبح باحسلا اه ىستسي لق كلذلو : ةميدقلا ةايحلا ةرضن اهيلإ

 : 27 الالطأو ًاراد فصي زتعملا نبا لوق كلذ نف « ةايحلا اهيف بدت ىحو لالظلاو

 )١( توريبب رداص راد ةعبط) ناويدلا (
 بادآلا رهزو #ه4 ص ١/١55 .



 ا مو هر

 لزنم ةريودلا ةلزنم لثم ال

 7 ِكتَريَع 2 ًاسوب

ً< 1 2 0 

 هًبيط بدنأ كنم دهاعملا ىأ

 ولا

 لباو 8 راد اي
 ريق جه رز

 3 نهد لزانملا 3

 كادغُم مأ لاصآلاب كاسّمم

 كاَمسو

 ©0هلاَبَر مأ كاثِيَملا كضرأ مأ

 اب

 نجلا ىذونوصغلاىذ كَلِظْدْرَب مأ
 كارت قوف ِكّسِملا ٌراف تلو رّبنع ٌرماجم تَعطَس امناكو وطمس سا ل ع 0

 م7 و 500 03 ن0 ًّء

 كاب قوف ولا ايش ترشن ةّبَحِض عيبرلا ىديأ امنأكو

 فو رص اهترديغو ةعيدقلا اهتجهب تدقتف دقو اهاريو ؛ رادلا كلتب مل زتعملا نباو
 وهو « هبلق ىف الثام اهب هاوه لازي الو «٠ سراودلا اهلالطأ تحم ىح نامزلا
 لالخ نم هل ىءاربتو . ةرثادلا يا كيعتست ىبح اف داج نأ ثنغلا امل وعدي

  اهيكبيو « اهلامج ىلإ ساقت الو اهنود رايدلا لك ىريف « ةيضاملا هبح دوهعو هتايرك ذ
 ركابلا حابصلا ىلع بيط نم هيف رشتني ناك امو اهيف دهعم لك بدنيو « اهبدنيو
 6-5 ضرألا حوفتو « راعلاو لالظلا تاذ نوصغلا ىلعو ءاسملا ف لاصآلا ىو

 ىصحلا ىبحو « كسم ةرأف و انأك وأ « ربنع رماجم حوفت امنأكو « ةعطاسلا
 : رطاع درو ءام ىدنلا تارطق نأكو « رادلا كلت لهأ نم تطقس رهاوج هنأك
 - ةياهن ال ًادجوو اًنينح لمحي فصو وهو . ناولألا بيجع ايشو اهب رشني ميبرلاو
 هذه ى ودبي ملوح ام لك لعج ءاقل ؛ ةيحاألا نيب ءاقل نم اهب ناك امو رادلل امهل
 هيلع ىتأت وأ سمطي نأ نكمي ال ًارفحس زتعملا نبا نهذ فق ةروفحملا ةنتافلا ةروصلا

 ظ ] 0 . مايألا ٠
 ىوملا تايركذ نم اهب لصتي امو لالطألا نم هسفن عزتي ميدقلا رعاشلا ناكو

 نع اهيف ثدحتي « ءارحصلا ىف هل ةلحر فصو ىلإ ايضفم « ةرثادلا بفاحلا
 هتلحر ىف هريعب انَض ىدّمو ىشثحولاو فيلألا اهناويحو تاولفلا نعو هاريس لوط

 ا.انملا (1)
 . ةحنارلا

 رعلا ايرلا . ةلهسلا :ءاثيملا .



 كل

 ى لغلغتيو ءانغلا راكفأ نم اًنبذج هسفن بذجي نأ ديري امنأكو « ةقاشلا ةليوطلا

 ةديصق ىف رصانعلا هذه لك ىلع انيقبتسم ىسابعلا رعاشلا هعبتو . ةايحلا عزاون

 ةرثانتم ىثر ( ةفيرط تاعرطنم وأ دئاصق ةلحرلا هذه فصول درفي دقو « حيدملا

 ] : '''مهحلا نب ىلع لوق لثم نم ءارعشلا نيواود ىف

 زج ديد هني لن قلل جلا نكس ف
 ”لئاقلا داوزبلا يحكمو“ ادق اهموسأ 2 ىطملا قانعأ تززهو

 لِصات باَضِخ هرخآ نأكو ِوهِفّْطَع َاث ُلبللا ٌلرت ىتح
 "7 انارج وفا ع ماعلا قري ناكر جدلا  نشابعأ كارو

 هعطقي لاز امو ٠ نوكلا قافآ ىلع هداوس محبي لواطتم ليل ى هاريس روصي وهو

 رفت ىهف « روعذم ماعن اهنأكو هاياقبو هشابغأ تدبو دوسألا هباضخ لصتن ىبح
 مهلبإ لوحن ءارعشلا فصو املاطو . مالظلا عطق ىلع رشتني اا ىدللا ءوضلا نم : 1 أرق

 ىذلا ليوطلا رفسلا ءاثعو ف بصن نم هتناع ام ىدمو هارد س لوط نع ةيانك اهانضو

 فصو قى ىرتحبلا لوقك ىبعملا اذهب ًاريثك رصعلا ءارعش ملأو . ىهتني داكي ال

 : "7هلبإ
 - هوا ص ع © ىف رب

 ىراجلا ف ٠ راه 5 فخ دقو بارسلاك نفرفرتم

 ٠ #ً >َ كا
 (© داتوألا لب رد _ م4 مسالا لب تافطعملا ىسملاك

 هيشتل اهنإو 6 ايارس تحيبصأ اهنأكل ىح الازهو الوحن نيين : داكن ال ىهف

 لا ضيأ ىه لب 0 ا ةينحنملا ىلا

 1 شحبلا رقيو ءاظلا فصوأ 0 « ةالفلا ق اهنوفداصي حلا اهتناو شحولا

 : ' ”ارتعملا نبا لوق لثم نم ةقيقد ةروص ىلإ ذفني نأ لواحي
 سيسبب مح سس

 )١( ص تناويدلا ١58 . )١( ه4ا/5 ناويدلا .

 )١( .«تانستملا كانط" قو . تاعامج : قزح . اياقب : شابغأ
 و ص ناويدلا 000 . ةجعزنم : لفارح ه١١ 3
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 "؟”ددببتملا ؤاًوللاك اهملا ولتت ةَلْمَ داس اهي اكل تردد

 "مال قيحس نم دوارملا دخنأ .ةايناك نووؤقلا رذإ تيلطا دف

 ةسومغملا دوارملاب ةبَنبدملا اهفارطأو نورقلا. ربإ فصوب قبس دق زتعملا نبا ناكو
 لاق ىبح ةديدج ةروص ىلإ ذوفنلا لوا لاز امش « ناعمللاو داوسلا ديدش لحكلا ف

 : 57 شحولا رقب نم اعيطق وأ الجإ دوقي ايشحو ًاروث فصي

 اباغ هفلخ نم لّجِإلا نورق لاخت ><-ضهان شحيولا نم واط ىلع ىناك

 : ةأجف ةالفلا ف تتبن ةباغ دعما نا اهلاخيل ىح رثاكتت رمبلا نورمف

 ىلع ٠ رمحلا نع ثيدحلل هفصوو عيبرلا عم انايحأ نوضرعي ءارعشلا ناكو
 ةودد زورنلا كيعب هئنهمل 2 كئليح تعاشو )ع لويس عل |! «يفالسأ 1 ناك ام وحل

 ةيمخحض تاللافنرك تاحاس ىلإ ةبف لوحتت اهيحاوصو دادغب تناكو ؛ ريبكلا 5 اجرهملا

 ١ هب ةالولاو ءافلخلا نوئنهي ءارعشلا ناكو « عضوملا اذه ريغ 0 رم:ام وحن لع
 وحن ىلع « رمحلا ىلإ ثيدحلا نوقوسي دقو ؛ هيهالم نع نوثدحتي اوناك ام ًاريثكو

 نينعتد نايف نم هسلجمع نأك م اعثاز ًاريودبغ] روصد هارنو َ لئنيح دادغب طظفاحم

 : (47لوقي ٠ بولقلا رسأي ءانغ

 7 00 ف ع #2 ًّى ظ ْ ٠
 ناوح  اهينب ىلع تافطاع تاهمأ ١ اهناك  نايقو

 د تاذ نيس 'تاعضرم انين - و تت ١ مي

 م

 6 0 ٠ 0 ار | 83 9 7-00 1 ىو 2

 د وهو |١ هنع مجرتت اهرهد همأ

 "ناضتحاو همأ نه مازتلاب الإ رهدلا قطني سيل نأ ريغ

 . م4 ص ناويدلا ( 4 ) . نيببا نم ”ةرامن وأ .ًايضرع : اعدنت (1)
 نبل : نابل (ه ) اهملا . ةرقبلا دلووهو رذّرج عمج : رذاحلا
 .ةي رولا برطلا تالآ نم رهزملار ناركلا () . شحولا رقب
 . قانتعا : مارتلا (7) . لحكلا : دمإلا (؟)
 . عناج : واطو 7( ض ناويدلا (0
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 تال 1 نم نلمح نكامبو نهئانغب نايقلا ءالؤه ريثأت نع ثدحتي ىضم دقو
 نكلو ءاهنعضري امأكو اهنقناعي نهف«نل لافطأ اهنأكو «٠ نهرودص ىلع برطلا

 اهتنتفو اهرحسو اهلامج نوهنم لكلو «هئاد نم نوزحما ىشت ةيجش ناحلأب امنإو نبلبال

 اك وأ تدارأ امك هب ولعتو هدم توص « اًعيمج حرفلاو نزحلا علدي ىدذلا اهتوصو

 : هتديصق ى لوقي

 ناب َّنْضُع ٍنبعلا ترك ةاننع تناع تح و توص تاذ

 لواحت رصعلا اذه ق حيدملا رعاش نأ فيك روصن نأ هلك كلذب اندرأ امتإو

 اهيف الثمم « ةيراضحلا هتثيب نم ةدمتسم رصانع ةّيوروملا هرصانع ىلإ فيضي نأ

 « مهيحودمي مهحئادم نيب نومالي اًمئاد اوناكو « ةقيقدلا روصلاو ىناعملا نم ًاريثك

 اوضرع ًادئاق اوم اذإو « ةباتكلا ىف هنئفتو هتسايسل اوضرع الثم ًاريزو اوحدم اذإف
 انينغم اوحدم اذإ كلذكو « هملعب اوداشأ اًملاع اوحدم اذإو « ةيبرحلا هداحمأو هعئاقول

 ا ياو . حيدملا مرطضا ع دا

 مها دأو : اليك ءاجهلا هل اولاك الإ ًاينغم الو ًاملاعالو اًيضاق الو ًاريزو الو ةفيلخ

 نم ناويد ىأ ىف ًارقاو . هماهس نم ًارشك اوديريو ءاجملا اوأدابتي نأ ىلإ مهسفانت

 ءالثم ىرتحبلا ناويد ىف اناقلي ام وحن ىلع أريثك ءاجه ًاماد دجتسف رصعلا نيواود

 دم>أ لثم « نما رهظ رهدلا مهل بلقي نيح هيحودم ضعب هئاجهب رهتشا دقو

 ةرداصم ىلع اهيف هثحي ةديصق هدشنأ نيعتسملا هبكن نيح هنإف « هحودمم بيصحلا نيا

 : 217 هلوق لثم اليوط هناسلب هقلسي لظو « همد كفسو هلاومأ

 هلاظنإو. ..قدزملا .ةكفإب. كرينا قبك ةيَرلا بيسخلا ننال

 هلام قو 2 هيلاوه قو  هسفن ىف هللا َنيِمُأ داك

 هلاومأ ءافصتسا» فيسلاب هلتق ى ىأرلا لك ُىَألا

 ىلوو علتخ اذإ ىتح « هدهعو نيعتسملا اهيف دجمب ةريثك دئاصق هلو
 مو . ديدحلا ةفيلخلل هحيدم ايانث ىف هئاجه نم ةيماح ًاران هالصأ زتعملا هدعب كرَتلا

 ىلع لث» «٠ هنونقتي نوريثك كانه ناك هنأ ريغ « نفلا اذه ىف اًنقذاح ىرتحبلا نكي
 نمييسنلا

 )١( ناويدلا 9/١ .
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 هناسل نم دحأ مس اماقو ءارزولاو ءافلخلل ًاريثك هئاجه ىف ضرعتي ناكو « ماسب نبا

 ىتكملا ريزو نسحلا نب سابعلا ىف هلوق نمو "2 :

 اهسأ نم ةلودلا ملقتست اه.ْحَن نم سابعلا ةرازو

 اهسيل نم ُلّجْخَي لل ىف البقم ادب 1 هتهّبش
 '”اهسفن ىلع اهالوم بايث تردق دق عانعر ةيراج

 ريغصتلاو ريقحتلاو نيوهتلا ناعم نم ءاجحلا ىف هيلع نودمتعي ام رثكأ ناكو
 صاقتنالا موه نم 07 مب ةذفان ةيمصم تانعط نم كلذ ىلإ امو

 دحجو هل ركنت قيدص ىف سابعلا نب. ميهاربإ لوقك « ةريرملا ةيرخسلاو
 هفو رعم )3( : 0

 لهازلاب تنأ الو بات ًاقساف اال كتيأر الو

 دماحلاب كقيدص سيل»و ىقحلاب كّردع سيلو

 دئاز نم كيف له تيدانف قيقرلا قوس قوسلا كب تيتأ
 دحاج هئامعنل روفك  قيدصلاب ٍرداغ لجر ىلع
 دحاو مهرد ىلع ديزي 2 دحا»و ٌلجر لقعاج امق
 دلاولا ةوعد هب  ْتّلحِو اَمّشلا هنم راح رلجر ىوس

 م5
 دهاشلاب 2 كَرْذأ  ةفاخم  دهاش الب هنم كتعبف

 '"دقانلا ىلع مءالبلا لحد الاس لزنم ىلإ تب ] . 0 خاوي
 ادوجومو تيكا ع هلعجتل ىح 3 ا قيدصلا أمه خس ةعوطقم او ظ

 هدم الو ودذع هس ىشخي الو دهزلا لهأ نم“ الو نوولا لهأ نم وه كلو ( مودع

 . ةريبكلا ناسنإلا قوس ىف ىلوصلا هعيبب بهذ كلذلو « نيهم ”دونك هنإ « قيدص
 هلإ هئارش نع نوفكي سائلا لعج امه : دوحمللاو ةمعنلا رفكو ردغلا نم ةبويغ انعم

 )١( قىلاعملا ناويد (؟) . حم م بادآلا رهز ١/١8 .
 ( 0ىرتشملا : دقانلا ( 4 ) . ثعطقو تلصف : تردق .



1" 

 ةوعد هيف تبيجتسا امنأك ظدللا "”ىبس لجر نم ناك ام الإ «٠ دحاو مهردب نوكي نأ
 بلطي ههجو ىلع لوصلا ىلوو :٠ ةدودعم مهاردب هنم هعابف ٠ هئارش ىلع مدقأ « هيبأل

 ءاذيإ ذئنيح نيوجهملا ىذؤي امم ناكو . هب لح ناك ىذلا ءالبلا اذه نم ةمالسلا

 ةفاظنلا روص ى اوفرسأو اورضحت دق برعلا ناك ذإ « ةراذقلاب اوفصوي نأ ًاديدش

 . راع هدعب ام راعب خطلتي ةحئارلا نكتب فصوي نم نأكو ؛ روطعلاب بيطتلا قو

 : 2١0 هل الئاق هيوجهم دحأ ىف لوصلا كلذ لغتسيو

 الاش دِعْرأو ًانيع قربأو اشت ام لقو تئش فيك نكو

 الك نأ ةفريثاقم هن ايلا صنم كمل كباجت

 نأ فو رعمو . هتراذقو هتراقل هل ضرعتلا عيطتسي نل ًادحأ نإف ءاشي ا نكيلف

 فردي ناكر + ةنودوأ اتتاوف مه ريك أو رصعلا ىف ءاجطلا ءارعش ربكأ وه ىبورلا نيا

 فصو ق روهشملا هاوقك . ةعضلاو ةراقهلاو ريغصتلا مهيلع بصي فيك

 : )'١ ليخب

 للاخ غلو فابب سيأو هسملل ىلع ىبسيع رد

 لححأو رق نم نيسمنت هريشفتَل عيطتسي وأف

 ةحتفلاب عذتنا ام ةيافك اًدقح اهيف ىأر هنأ واو .هيفكت تناك ةدحاو ضنأ ةحتفف
 ورا نبال كناكأ .ةيلغ ليكم يفر ةاكيو هيرست نلف .لراش لرد روفألا
 .روصلا باحصأ عنصي ام وحن ىلع اهريبكت عيطتستو ةيدسحلا بويعلا طقتلت ةساح
 . ماسجألاو هوجولا ف بورعلا قئاقد نولغتسي فيك نوفرعي مهنإف ؛ ةيازملا ةيروتاكيراكلا

 ةةيوحيس ده رخو وضل قورلا ندا تاروت ةريثك دنايضتو هك اضراطتم دعيت
 : 9 هيوجهم ضعب ىف هاوقك « ةرتجم ريغو ةرتج تاناويح لكش اًنايحأ اوذخأل ىح

 نيقبلا 012 نايضألا :ةلاذأ كنك حا ب :ةاسنالا تنقال اذ

 ةعبطلا ) ىبرعلا رعشلا ى هبهاذمو نفلا (7) «ةيبدألا فئارطلا » ةعومم ى تناويدلا 010(

 . 7١ 54 ص ( فراعملا رادب ةعباسأا . ”١١ ص

 : ماله ص ناويدلا (
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 ىف هل ىءارتف ءاموي حيبقلا هئانغ ىلإ عمتسا دّقف ىغملا ىروبنطلا ناملسوبأ أ امأ

 امك وأ « هريغو لوفلا ا لك لازي هين اعط ٍلغب ةروص

 : () لوقي

 ناحط لْغَب 04 00 دنع  افلتخا اذإ هّيكف نيعلا بسحتو

 نأ مهملاو « هتمجرت ى ةيناث هآ ضرعنس ىورأا نبا دنع فيرط بناج وهو

 لصي مل ةورذ ىلإ رخاسلا بابا اذه ى ءاجملا ىمني نأ عاطتسا هنأ نالا فرعن

 . هدعب الو هلبق ىلرعلا رعشلا اهيلإ

 ىضاملا رصعلا ذنم ىلبَقلا رخفلا فعض دق ناكو ٠ رصعأا ىف انطشن ر خفلا لظو

 اذه دج 507 ع ةيابقلا ةييصعلاب روعششلا نعضل رصعلا اذه : [فعض لظو

 اًنايحأ هدجنو « اتفاخ ًاروعش ناك لاح ل5 ىلع هنكاو . نيح - ني> نم روعشلا

 ىشرملا مهتلا ند أ ناسا لع تالدكو 3 هتليبق ىلع روحت هع سح نفراشبلا ناسل ىلع

 ] . 25) تائاق كالام نب رهف اه.دحو شي رشد رختفي يح

 2 ِِع #2 »م 2 سك 6 ّ 5 ع
 م ْ اهيا بطخ لج نإو ىرأ نأ ىتبجنا ةدر ُك يأ

 ا ريا مظعلا : 0 مع كلام نس رهف هللا لا كغكاوا 0 0 ل ِ

 رع | ا 3 ٠ مج؟ويس يكتم ل ىلع ىلاعلا بكنملا مش : 000 2 2 . رس © م 3 را و .

 هتمومع ىب ىلع اليوط ردخفي هارث ذإ :زتعملا نبا دنع ةيقب كلذ نم تيقبو
 رس 5 لو نييسابعلا نو ةفالحلا لوح رود ىسايس رخف وهو ) نييولعلا

 ةهاوكشي هطلخس ىدلا ماعلا هرخحف هددنع رخفلا ا|ده نم عورأ ناك اعيرو َ نيواعلا

 سأيلاو ةعاجشلا نم هلئاضف هبحاوص ضعبل 57 هيحس نع هيف كوحف ىذلاو

 : 57 هلوق هرخسف. ففي رط نمو « ءافولاو ضايفلا مركلاو
 وب م 0 ل 18 8 ١ َء

 5 ذرأاو ساونشلا ىريغلو 2 1 نم در بجسم ومحو ال ءاملا برشا ذر

 قرفلاو ءرألا 0 مصاخل 3 هفلاخب دي ىلع ا رع 20150 ا 1 000 ٠

 قنرلا ..  :ظولخلا فاملا + ةيفوتكلا 0 ب فاول 10
 ْ . ردكلا . ١ ص ناويدلا (؟)

 . فوحلا : قرفلا (ه ) . م”#م. ص ناويدلا (*)
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 را هرم

 قثحلا َقادع ا نع زجعي ماد ام قنح ىلع كاحض رئارسلا تيم

 , ةميزعلا ىوق وهو « اننيطو اًبوشو ًاردك هب رشي هريغو ًاوذص ءاملا برشي وهف

 هعم ءارعشلا ىت دقو « ةءورملا لماك لجر ىرخأ ةرابعب وه وأ « هتينو هرس مكب

 برعلا ةركاذ حربت ال تلظ ىلا ةعيفرلا ةيبرعلا ميشلاو ةفنألاو ةزعلاو ةماركلاب اليوط
 . روصعلا رم ىلع

 روهشم هبان الو دئاق الو ريزو الو ةفيلخ تعب ملف « رصعلا ىف ءاثرلا مدتحاو

 ناكو « هنجس ىف توميو علخي وأ ةفيلحلا لتقي نأ ثدحي ناكو « ءارعشلا هاثر الإ

 امي « اراح ءاثر هناسل ىلع هتاعول رجفتتف « اًنقيمع ًارثأت كلذل رثأتي نم ءارعشلا نم

 هلتقم ًارضاح ىرتحبلا ناكو « هنع ثيدحلا انب رم ىذلا لكوتملا لتقم كلذ روصي

 00 : ١7 هتديصقي هاكبف « هسفن رثأتلا قمعتف

 راقت اقيح رهدلا فورص تداعو ةرثاد قلخأ لوطاقلا لع رك

 «بسحف انيبأت الو ءاثر تسيل ىهو ةفالحلا زتعملا هنبا لو نيح اهمظن هنإ لاقيو

 ىلإ هردص لوحت ذإ « رصتتنملا دهعلا ىلو مهتمدقم قو ةانحلا ىلع ةروث اضيأ ىه لب

 عاتم لك هسفن ىلع مرحيل ىح « ةبهتلملا مس حلاب فذقي لازي ال اًناكرب هبشي ام
 هنبا نأ بجعيو « مدب امد هيلتاق ءامد حفسيو لكوتملا رأثب ذخأي نم بهي نأ الإ

 : لوقي « هثارتب هعتمب الأ هللا وعديو « همد قف كرتشي هدهع لوو

 وكان نضرألا ملغ ىرحن مديأمد 2 ىرأ وأ كدعب َّحاّرلا لع مارح

 هزداغ هيلا 0ؤ: نأ هه نشل رك مقا ويقل ع ناك

 "'هربانم ءاعدلا كاذ تلمحال»و ىبضم ىذلا تثارث قابلا ٌّلُم الف

 هتعاجش ى ىرابي ال ناكو « دضتعملا ةفيلخلل اًميمدح اًقيدص زتعملا نبا ناكو

 نبا هيلع عزج ردقلا هافاو اماف « ةفالخلل دوعسو نمأ مايأ همايأ تناكو , هسأبو

 : (؟7هتيئرم اهنم «ةراحلا ىفارملا نم ةفئاطب هتلود ىكبو هاكبو « ًاديدش اًعزج زتعملا

 سس. ل 2 . 4١٠ه ناويدلا )١(

 .117/ م ةرهازلا موجنلا (4) . هلئاس : هرئام (؟)



 ال

 ادلرلا لكات هورس ٌكلاو تنأو  ادحأ ىل تيقبأ ام كحّيَو رهداي ١ 0 - م

 شويحلا هئارو نم فلخ دقو : ةشحوم راد ىف هانكس بدني اهيف ىضم دقو
 ًاددؤسو ةباهم هؤلع ناك ىذلا شرعلاوأ رد رسلاو ًاددع ىصخحت نكت ىلازونكلاو

 « حوراو مهيأع ودخت حامرلاو دايحاو ءرذب الو ىببي ال اًمقحس ىداعألل هقحس رك ذ يو

 : لوقي « ةيبرخلا هد اجمأو هيهالمو هفئاصوو هروصق ركذي امم

 َء | #َ 0 2 ولا وك #" ور 1 7 ها ُ -
 ' ادحا نكت مل اموي ككلئاك ىح رثآ الو نيع الف تت يصفي 1 مل

 اوعنص لثملابو « مهيف مهو زسعو مهئانبأ ىلع اوعجفت ءافلحلا ىلع اوعجفتام وحن ىلعو

 نب ىلعماقأ ام بتكلا تانازخ نع انثيدح ىف انب ردو .نأشلاو ةهابنلاىوذو ءارزولا عم
 « دلب لك نم اهنومؤي سانلا ناك بتكلل ةمخض ةنازخ نم هل ةعيض ى مجنملا ىحن

 لكوتملا ذنم ءافلحلا ناكو « ىصحت داكت ال بتك نم نوءاشي امو مهتقفن اهيف نودجيف

 ريغو ءارعش نم سانلا ىلعو هتبتكم ىلع اهقفني ناكف « ةليزج اياطع هيلع نوغبسي
 : 2")طمذلا اذه ىلع اًمعئار ءاثر ماسب نب ىلع هاثر قوت املف « ءارعش

 2ك 0 م 2 ع
 .بجاولا لقا نم ةرايزأا كلو 000 لع اي كربق ثترز لق

 م . و

 ىبئاون تلمح ىبع اللاطلف هبارتكنع تلمح تعطتسا ولو
 : ري“ ى م 2 ع 'ء

 بئاصلا بوص هاقس كارث ىوري هناب تفلَع نأ ولف ىمهدو

 بكاس عمد ناكم كاذ تادف 00 كيلع ا هتبكسلا

 سبهاملب سيل تيَقبَأ ام ليمجل 1 كربق ءلمتبهذ نُكلف

 هحورب هادف وا نأ ماسي نبا ىتءتيل ىتح « ةعواو ةرسح ضيفت ةعطقلاو
 هيلع هيكسأ هارث ىوري همد نأ فرع ول هنإ لوقيو « هبارث هنع لمحو هناكم تامو

 علنص نم م سانلا ىلإ ضالسأ ام ليمجف ه.سفن عجرسي 0 ةلهنملا هعومد نكس 0

 تانبلا ىف ءابالا نوزعي اوناكو . نامزلا رم ىلع ادلاخ لظيس لب , ىكدس بهذي نل

 ىبورلا ندا هد زعت كاد نم ؛ ةفيرط تاي زعت نويف مو « هللا دنع نهويست نأو

 مجعم رظناو م/م بادآلا رهز )١(
 َ ١ 47 ص ىناب ز رملل ءارعشلا
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 : 2(” ةلكاش ثلا هذه ىلع هل ةنبا ىف روكذملا مجنملا ن :ال

 اكيزخي ال ها روم اهتعدوأ ةعبرك ندعبت ال

 اكيضري ام سودرفلا ةنّج نم اهقادّص نوكي نأ رجرأل ىإ

 اكيِلَم قادصلا تئمضو اًرفُك  اهتجوز دقف اهل نداش ال

 شيعي نا ادحأ نأو «هنم دبال ريصم توملا نأب ءازعلا ىلإ ذوفنلا نولواح اوناكو

 دوعت الو توم ىضمع ةظحل لكو « توملا ىلإ نودودشم امئاد نحنف دودحم لجأ ىلإ الإ

 نحل تقلع مايآلا نأكل لب « همايأ اهديعت الو اهديعي ال رهدلاف « ًادبأ ةايحلا ىلإ

 نع هبلجت امتإ ىهف معنو نسح نم مهل هبلجت دق ام امأ « سانلا ىلع ثراوكلا لزنت

 '”هيئارم ضعب ى زتعملا نبا لوقي كلذ و « دمع ريغ

 دحأو رْبَق ىف قلخلا اًئفد ففيكو دماحملاو العلا توم ىرت تسلأ

 دماوع ريغ نسحأ نإ ٌنسحيو اًدماوع َنْيِسُي ٌمايأ رهدلل

 اونأو رازع هع مهوككبف . ءارعشلا بولق محرلا ىوذو ءانبألا توم رصعسو

 تاو ذجو نوهوأتي اوضمو « ةبهتلملا :قارفلا ّ اهتوك ةحن رج بولق نم م اًراح اسنينأ

 هئاثرب ىبورلا نبا باحلا اذه ق رهتشيو « اعذل مهتدئفأ عذلت نعمل نزحلا

 زيلقلا نأك سحر < اس كيلا قف لزي مل وهو افوزنم تام دقو طسوألا هنبال

 1 امهعقو « ءامشو اذزح هسفن تألتماف « هدبك نم ةرييك ةذلف هنم فطتخا

 ةريزغ عومدلا لسرت نأ هينيع بطاخيل هنإو «هيدخ ىلع ردحنت هعومدو هتراثبق

 : 290 لوقي عنا ىف ةقنحم نم اشيش هنع سفنت اهّنلع

 فدع امك يظن دوا كفف ادرج ىدْجُبال ري امكؤاكب

 ىدهع نع تريغت له ىرعش كيبلألا لا تتألاو نينيعلا ةناحيَرأ

 ِدْهَم وأ كل بعلم ةَمش ال عب كتم تمتعي اه نك

 ا 2 5
:2 

 درفلا ةشحو ق سنألا رادب ىلإ ةسشسحو راد ق تدرفأ ثتإو تنأو

 هنا هش

 . 88 ص ناويدلا ( م ) .١1ا*/5؟ بادآلا رهز )١(

 . كله : ىدوأ . ديفي : ىدحي (:4) . ١81 ص ناويدلا (؟)

 10 يي ا



 دفك
 , ةقرحملا ةعوللاو ضمألا رسحتتلا نم اهمزلا اذه ىلع اهعيم# ةديصقلاو

 عب ارق “٠ اريك اري حوم آريق ىورلا ن يآ نيع ىف اهلك ايزدلا تحيبصأ امنأكل
 , لوصلا سابعلا نب ياروح" | ناتيان ير رولا . اليقث نزح هيلع
 0 هَقاد ام 44 0 'رجأ ام فصو نع ىناسل 0 0 210 لاقف « ىناثلا ف هاج نأ يلف 0 3 امطوأ 6 مأجف دق توملا ناكو

 لإ ىف ةرارحلاو نزحلا جلاع ا“
0" 

5 0 : 2 

.6 ْ 5 
ُ 

 "م

 ريوصن ف غلبي مت كالذاو ؛« ورلا ل نأ نك نود تناك ىنوصلا ةبرعاشو ٠ دما ةدجي ىنزحو رهد || مدق ىلع ىلبي نزح لكو

 هنبأ ف هتثراك ريو“ نم“ ىبورلا ن 1 هغلب أه 500 ىذلف لع نانا هلزَح

 , هيف هةءجافو

 م مادغب اوكب رصعلا اذه ءارعش نأ لوألا ىبابعا رصعلا نناتك ىف انرك ذو
 ردد فرع كلذبو ؛ نيمألاو نومأملا بورح نيرحتلاو بهنلا ثراوك اهتباصأ
 نيس ءاثرلا اذه ةيبقب ليدجلا رصعلا اذه دجنو , ندملا ءاثر ةرم لوأل ىنبرعلا
 هل قرخلاو للسلاو بهنلا اهب لزنأو ة ةرصبلا ىلع هعوم أ جينزلا بحاص مجه
 ا : ىلع فلآ ل ةئامنالث موجها اذه ىف مهنم لتق هنإ ليق ىح ءعيرذ امكستسف اهلهأب
 اهتمدقم درديحلا كالتل ءارعشلا ارم ىلإ كانه انرشأ دقو ؛ عضوملا اذه ىف انب رم ام

 بو رح 0 ةرمصس ميخاب لز ) لهف © اهر وططخو ةنداحلا ةماخص ناييد اهلهت سل ورطو ٍماجسلا عومدلاب هنع ةيلغش ١ مانملا ل ىلَمَم نع 08

 هلإ ىح 6 ةعوأو ةرسحو "لوهو أ ةيسفل ام 7 نسعلاو فسحلاو ناوطلاو لذلا

 . واله صحح + ةيدألا فيارطلا ةعومجم » ف ا 01( نإو ) مالسإلا 8 2 جيئزلا كئاهتنا لق ء هلأمأ لاوطو هراهن لاوط [ر م ءاكب ىعبيل



 ْ ظ 514

 اهنمأو اهدجم بدنيل هنإو « اهتقرح ىتلا رانلا بهلك هبلق ىف ابل علدتل اهيلع هتفحل
 « هينب ىف بألا الو هيخأ ى ركفي ال خألا ناك ىتح « اهيف مدلا اوكفس نمو
 : ًادصح 0 فويسلاف ىجنم الو ةاجنلا ديرب لك مهسفنأب نواوغشم عضلات

 ةنيدملا تارخوا و قيقرلا ب نهوعابو 6 هوجولا د أبايس نهوفاسف ءامسنلا امأ

 ء الالت قيرحتلاب روصقلا ةفييصأو » ءايعإ حذرت جنزلا مادقأ لنع ةريبكلا

 ىك سانلا خارصتسا ىلإ ةعورملا ةثراكلا فصو نم ىورلا نبا لوحتيو . هك اسنو

 داهحللا تاراعش مهل عفريو « قارعلا ندمو ةرصبلا نع حساكلا جنزلا ليس اودري

 3 نإ ةءعحافلا كلت ءازإ راوح نم هللا سدو مهنيب نودي اع مهثحتسيو 2 ىيدلا

 جنزلا ناودع اودري نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناسلب مهيدانيو « اهنع اودعق

 نبا مخيبو ماقتنالاو رأذللو راعلا اذه درا ةغلاب ةسامح 2 مرسي ) ميئألا

 ,"نى ضو ٠ ميظعلا ناوضرلاو نانحللا ن 0 ا أمو نيدهاجلا لضف نايمد 0-0 ىبورلا

 خلا ا ةيناث ةهج نم جنزلا 0 رانيا امخارمصتساو ة ةهيج نم ةيئرم دعت كلذ

 . ديدشلا قنحلاو ظيغلاب ظتكي رافنتسا

 للدملا ءاثر ىضاملا ىسابعلا رصعلا ف تست ديح سا ىبلا ءاثرلا تاعوضوم نمو

 « بابلا اذه ىف مهفالسأ نوكاحي رصعلا اذه ءارعش ىرنو « ةسنأتسملا تاناويحلا نم
 نباب فو رعملا راشب نب كنود نب ىلع ني نسحلا ةيئرم هيف هومظن ام عورأ ندو

 , ردتقملا ريزو تارفلا نباو رقع نبا ءاقدصأ نم ناكو « ىناورهنلا ريرضلا فآلعلا
 « اهخارفأ لكأيو ناريخلا ىدل مامهلا جاربأ لخدي نأ دوعت هب سنأي ره هل ناكو
 هاثرف « فالعلا نيا هيلع نزحو « هوحي ذو اهبابرأ ضعب هكسمأف « هنم كلذ 0

 ىبك هنإ ليق كلذلو «ءافلخللا ضعب هبكن هيدل ًازيزع اًنقيدص قري 5 اراح ءاثر
 ىذلا ردتقملا نم هسفن ىلع افوخ . تارفلا نبا نع ليقو رتعملا نب با نع رهلاب

 الوق نياوقلا نيذه ىلإ ناكلخ نبا فيضيو « قيقحلا مسالاب حرص وه 0
 ,«فالعلا نبال امالغ تيوه ةيراج ردتقملاريزو ىسيع نب ليل كناوت هنأ رع الا

 .ةغور نأ اني أر قو . رهلاب هنع ىتكو همالغ فالعلا نبا ىكبو ءالتسقف امهب نطفف

 ءاتيب نوتسو ةسمدخ ىهو «نوذظلا هذه اهب نونظي ءامدبقلا تلعج ىلا ىه ةيثرملا هذه



 : '!"لوقي اهيفو . هر رغو ءاثرلا نويع نم اهلك
 0 ها 2 7

 دلولا لزنمب انم تنكو
 1 6 2 .٠

 لعت ملو انتقراف ره اي

 كقو كاوه نع ىف] م مك 0

 أنسرحتو ىذألا انع درطت

 اهتمام قا ناقل جرْحَتو و

 انتريجأ ىذألا تدقتعا ىّتح

 _مهملظب ىدرلا لوح تمحو

 اومقتناو كيلع ًاظيغ كوداص
 لا كدعصت نع كانغأ ناك ام
 « لاونملا اذه ىلع عجفت اهلك ةيثرملاو
 ”ر.ه نم لجن أه فيي رط نمو ٠ ةامحلا قئاقحو 0 َْى ىمأتلا ص

 . عر

 | درج نمو ةيح نم بيغلاب

 ددعلا نم هلع انا

516 

 2 حم 7

 مه ىف“

 0 ماع 9 صم هَ َئ

 دصي دصي نمو اودازو كنم

  علخلا : ةنج ناك ولو ج رب
 رمل دقف ىلع 5 عم مكحلاب رخزتو

 كتالذكو(؟ 1 07 هتيب لت 56 يطع ليدانما ى ملا مج نسا لبشلا ىل

 5 يان لف قرس اساطرق 3 0

 نيب وأ نيباحتملا نيب ءاوس « راذتعالاو باتعلا نم رصعلا ىف ءارعشلا رثكأو

 ةبصخلا ةيلقعلا مهتاخلب مهفعست ىش روص ىلع كلذ قى اوننفت دقو : ءاقدصألا

 1 ادب دج ارا اهوزربأ مهنكلو تدفو اهاعل وأ « مهيقباسىلع دفت مل رطاوخو ناعم

 .  نايتإلا ف 0 ةقيقرلا ةرضحتملا مهتاوذأو ةفهرملا مهرعاشم كلذ ىق مهفعست

 ظ هرغاص ام لمجأ نم ناك امبرو « اًنعيمج بولقلاو لودعلا عورتو قورت ىلا ىناعملاب
 و 5

 : أليم نب كليعس لوق باتعلا ىف

 ليلق اقبلاف كباتع لاق
 ثالعلا نبا ةمجرتو ةديصقلا ىف رظنا )١(

 ١40/١ (نطولا ةعبطم عبط ) ناكلخ نبا
 عبط ) زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط رظناو
 دادغب خيراتو 8هو ص (فورامملا راد

 . ١79 ص نايمطا تكنو ماو/ 7

7 

 ليو ةراث لدعي رهدلاو

 . رأفلا : درحلا (+)
 00 بتكلا كا راد ةعبط ) ىناغألا 0

14 . 000 

 . ٠١8/14 ىناغألا (4)

 . 745/5 بادآلا رهز (ه)



00 
 لوزي نيح هيلع تيكب الإ ١ هفورص تممذ نءز نم كبأ ل ٠ و

 لوحتو ائنيب عدصتس ًاموي  ىَدّرلاو ةمدملا ثادحأ لعلو
 ليوع كنم كيلع نرشكيلو هرج نيكبتل تا نئلف
 لوصوعه هأبححب ءافولا لبَح قماو كل صلخم نعجفتلو

 ليلخ ىدل هلك اشي ال ن* يفي دقو 020
 ليلد عافولا نه هيلع فاص اند باتعلاب فلكت كارأو

 لوطيو انبْتَع رثكي مالعف ةليلق ةايحلا مايأ 0
 6 07 الأ أي :أش نم ةاملا و «فباتعلا ؛ ف : ءاقدصألا ىداهب نأ ةقامد اهئ

 : مؤاشتلا ىلإ ىضفن الأ انب لوأف . لات موي قف هيلع ىكبن أمود هنم ىكبن ام لكو
 لق مع اوقع نأ اند الاب قيلح كلدلاو ًّ ةاملا طايس يروطت م ناعرس دإ

 ىذلا ريخألا قارفلا هّقيدص ىلع ديم> نبا صرعيو . ردك نم م مهتقادصب نوزظي

 اهءازإ هعفني ال ةعوأ عاتليو عزفلا هيلع هقردص انس تيك توملا قارف .هنم دبال

 اهاك امهتقادصو باتعأا مش هديدص هرفرس نإ هنأش كلذكو « ء ليوع الو خارص

 باوبألا توملا عرش نأ لب ةقادصلا كللتب امعاي نأ امد ىردحو رع ءافص

 1 ىلاعملا نم رششك باتعلا ف ىورأ نبالو . هذعد *ءاماال اقارتفا ناميدصلا قرفيو

 (١!هو لآ ُْق هلأوق ثم نم « ةعرابلا

 اهّلاَصِن متنكف ىنع اَدِعلا لابن وعفدتل ًاسرو ًاعرِد مكتذخت
 اهلاَش نيميلا نالذبخ نيح ىلع 0 رصان ريخ مكنم وجرأ كنك هنو +

 اهل الو اهيلع ال ارذركف ًامامذ  ىتدول اظفحت تكا

 ١ لوع مح أدإف م أسو رثو عوق 0 ناك لمتؤ ءاقدصألا ءالؤم .ىل 007 غافعو

 لسوتيل هلإو 64 لايشلل نام ءلا نالدحخ اووف ًنالذخ هنواذخي مس اذإو ) ءادعألل

 ٠ اوزوكيف 6 م هوفك اه ف هوفكي نأ هنمرحو هن دوم مامذ اوظفحم م نإ مهبل

 دج يس عسسل

0111 
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 فعلا. اعقت مخ راذتعالا ىف رصعلا ءارعش ر 00 لعلو . هلالو هيلع ال
 نمو , لكوتلا ريزو ناقاخ نب حتفلل هتاراذتعاب باجعإلا ىلع ءامدقلا عمجأ دقو

 . )اهب هحدم ةيمرم ةديصق نم هلوق اهيف هلام فيرط

 يا ريطلا ا ًايويصفل نيو 0 نىب َرمْدَم 030 َر مايألا نم ىريِذَع

 "© ملل شم ليللا عم اليل ةلمسم قرأ ًانهرَم تب ىرما ل ا

 ناي 2-5 هنو يرغول اضاو اليس ناك دقو
 امدقت ٠ كيلإ مْرُج وأ نيبت ثداح ريغ نم كاشخأ نأ كذيعأ
 «”امركتو مولَأ نأ اًوُرَع ناك الا هتنئظ وأ هّتربخ ام ناك ولو
 كلامو كتاخإ ىنأ ىلع كيلإ ًالصتتم . ِهْنْجَأ مل ام 0
 "”امعّنأو ىلع ىبتعلا كاف هد "لهاج 8-52 نإو « ًافورعم بنذلا 3

 : ْ ض 7 و

 ("اممتو داز فورعملا عنص نإو هداعأ لاعفلا ىدبأ نإ .كلثمو
 نم ةلكاشلا هذه ىلع ىرج هعيمجو ءهاوطل ةديصقلا ىف هلك راذتعالا لقنن مو

 هفرعي الىذلا نذل مخضتتلا عم. لصنتلا ةقدو ,ىأتلا نسحو «ةيشاحلا ةقرو فطلتلا
 اهرج نأ كمف ريداعملا ىش مدلغي كلل وهو ؛ هيلع ريغتب حتفلا لعج ىذلاو

 بضغ ذإ« قاطيالاّسحن ه.لعبس 0 لاوأو 6 درو ردك ( هنجب ْ مرج « رفتغيال

 ءاانه نأ و | وفعلا رح حتفلا لثمو ( ةلنيع َْى ايندلا تدؤسأ اع أكو , حتفلا هيلع

 ةيثذب ىرحجيلا مللسيو 2 بند و مرج الو ةريرج الو انلاب ف «( ةيقفح ةردر>ج

 لهأ نم هنأ فيكو ءهيلاود / ىذلا هفورعمو ديما هلاعفو حتتفلاب اهونم تل ةقر

 . ليمملا حفصلا

 : لزغلا مهراعشأ ىةنتساو ءارعشلا قرغتسا عوضوم مهأ نإ انلق اذإ ولغن الو
 نمانلا تاجا هل , ةدلاحخلا ةيناسنإلا بحلا ةفطاع نع ًاريبغتا هنومظني اوناكو

 هللا د رولا اك : اورغ 000 . ١؟م؟/5 ناويدلا )١(

 يي اول اك :ابولأ (5) ' .ريطتلا : ريطلا . نردك : نقنر (؟ )

 . كلذ ىلع ةدايزو :انه معنأو (7) . ليلا فصتنم وحن :نوملا (؟)
 . ليمحلا عنصلا : ءافلا حتفب لاعفلا (8) . هجولا سوبع : مهجتلا ( ؛ )
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 ىلع عنقوت تناك ىلا راعشألاو تاعوطقملا نم تاينغملاو نينفملا تاجاحو ةينادجولا ٠>
 ناكو « برطلاو نايقلا رود اًمئاد اهبلطت كلذلو « ةيقيسوملا فزاعملاو تالآلا 1

 . ءامإلاو ىراودللا ةلزاغلو مهراعشأ ىف ءانغلا عابسل رودلا هذه ىلإ نوفلتخي ءارعشلا ٠٠
 بحلا ىناغأ ىف ءارعشلا ”ناحراطُي نك نم نهنمو «رعشلا ظن ”نقتي نم نهنم ناكو
 ناكو « قشعلاو ةبابصلا وحن سابعلا عمتجملا عفد ىف اًعساو ًارود نيعلو . هديشانأو

 نشوح نم بابشلاو ءارعشلا نم ناك امك « ىوسلا قيرطلا نع نفرحني نم نهنم

 لزغلا ريكي نأ ىف اييس كلذ ناكو . افرع الو اًقلخ الو انيد نوفرعي إل نيطايش

  ىدسحلا هعوج نع انايحأ هيف ربعي ىذلا لب « رعاشلا هيف مشتحي ال ىذلا « ىحابإلا
 عاش ىذلا فوشكملا كزغلا ةجومل ًادادتما ناك كلذ نأ قحلا نمو . ةيناودحلا هزئارغو

 نايقلا رود تناكو « اهتادح ةجوملا كلتل تلظ امنأكو « لوألا ىسابعلا رصعلا ىف

 ءارغإلل تاودأ ناوحتي اهيراوج ضعب ناك ذإ « ةدحلا هذه بابسأ نم اًنفثآ انلق اك
 انرعشي نكي ملو ني رششنيو نلعب نك نهنأ كلذ ىلع نهدعاسو « نوجملو ةبيرلا

 نوفرعي ال نمم نيريثك نيبو نانجملاو ءاعلخلا نيب نشعي نكو « ةماركلا نم ه ىشب
 ىداملا عاتملا ىف نوركفي امنإ « باوث الو باقع ىف نوركفي الو ةءو رم ةنايصالو نيد

 فوشكملا ىحابإلا لزغلا عيشي نأ كلذل ىعيبطو « ةصيخرلا مهبرآمو ةيعونلا مهزئارغو .
 . ضيغبأا لاذتبالاو ناوملا فرعي امتإ « ةءورم لجرلل الو ةمارك ةأرمال فرعي ال ىذلا

 ذاشلا لزغلا كلذك لظ رصعلا اذه ىف اًمعئاش عيلحلا نجاملا لزغلا لظ ام وحن ىلعو

 هفلاسو لزغلا اذه نم ًاريثك نأ نظلا ربكأو .لاجرلا ةماركب ىرزي ىذلا ناملغلاب

 « هوجولا ضعب نم ةيلايخ قئاقح روصي ناك امنإ « ةعقاو قئاقح روصي نكي مل

 هنومظني مهف « نيعيلخلا ناجمنا ءالؤه سلاجم ىف ةهاكفلاو ريدنتلا ىلإ هب داري ناك ذإ

 ديزيل تاكرحم هداشنإ ىف رعاشلا هبحصي ةداعو « ةباعدلاو كحضلل هنواوادتيو

 اوظحالي نأ ىبابعلا بدألا ىخرؤم تاف هنأ اًننظ نظنو . نيعماسلا كحض نم

 قى ةنسلآلا ضعب ىلع ىرحي دق ام هوجولا ضعب نم هبشي هنأكو « ةرهاظلا هذه

 - .لزغلا اناب ًاراكنإ ركتن نأ ديرن اننأ كلذ ىنعم سيلو . ةيسنج تكن نم انرصع
 نأ ىلإ تفلن نأ ديرن امنإ « ىناثلاو لوألا ىسابعلا رصعلا ىف ذاشلا هاخأو فوشكملا

 « ىسابعلا بدألل اوخرأ نمع كلذ باغ هنأو « ةهاكفلاو ريدنتلل عنص هنم ًاريثك

 ةهج نم ظحالن نأ دب الو . حيحصتلا نم لياق ريغ ىلإ ةجاح ىف كلذل مهخيراتو



 "سا
 ىنرعلا لزغلا ىناعم هللختتو اًمئاد هفحت تناك نجاملا ىداملا لزغلا اذه نأ ةيناث
 اك هتيدام نم ففخت ىناعملا هذه تناكو « ىومألا رصعلا ىف عاش ىذلا فيفعلا

 نم ريثك ىف طقسي ملف « لاقثلا همالآو عئئاظلا بحلا ةوذج هيف لعشت تناك
 فاطعتسالاو عرضتلاو نانحلاو ةريحلا هيف تلظ ذإ ٠ هتاعوطقمو هبناوج

 . اهءاوهأو اهروعشو اهسحو اهفطارع سفنلا ىلع كلمي ىذلا حماجللا قوشلا لظو
 نم ال انصح لظ"هسفن فيفعلا ىرذعلا لزغلا نأ كلذ فاي ظحالن نأ دب ال اًضيأو
 نم امنإو « اًفنآ انركذ امك حيرصلا ىداملا لزغلا ىف تبرست ىلا هيناعم لالخ
 مهبح ىف اوشاعو ظ هضارعأو ”سحلا ناردأ نع اوعفترا ن للا ءارعشلا ضعب لالخ

 دموع نع فورعم وه ام وحن ىلع ءاقنلاو رهطلا نوكي ام مظعأ ةيفن ةرهاط ةشمعم

 ةريخأ ةظحالمو . هراعشأو بحلا ىف « ةرهزلا ١ باتك بحاص قاهبصألا جواد نبا
 تاكلم تعاطتسا فيفعلا ىرذعلاو ىحابإلا ىداملا لزغلا نم نيبرضلا نأ ىه
 , ةعيدبلا هقئاقدو بحلا تارطخ نم ًاريثك امهيف ريثتست نأ ذئنيح ةبصخملا ءارعشلا
 جازتما ىلإ هحومطو قانعلا ىف هلوقك « قئاقدلا هذه ىلإ هذوفن ىف ىرابي ال ىؤرلا نباو
 . ( ١ نيحورلا

 ا

 نادت قانعلا دعب لهو « اهيلإ ةقوشم دعب شسفنلاو اهقئاعأ

 "”نامهلا نم لأ ام دتشيف قرارح لوزت ىك اهاف ملأ
 ناجزتع نيحورلا فرينأ ىوس ١ هليلغ ىشي سيل ىداوف ناك ع #8 + 0

 انظلت اهديزت لب « تالبقلا اهئفطت ال ةوذج هبلق ىو ٠ ؛ هأمظ ىوري ال قانعلاف

 هحور جرتمت نأآآلإ اهنم هصلخي نل هتيحاص بحن هباذع نأ ”ىسحمو « الاعتشاو

 ًاروص هيف عدوي ام ًاريثكو قانعلاب ملي ام ًاريثكو . ىيقحلا لصولاب معني ىح « اهحورب
 ٠ : "هلو 2ك ةفيرط

2 9 
 قاسب قاس انل حا بصلا ىلإ تفتلا املاط

 قانع نم رانإ)و ر_ماقثل نم انف ف

 )١( قىاعملا ناويد (*) . ؟7 ص هناويدلا 944/1١ .
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 امئاد سحنو « قانعلاو ماثللا نم ةبيرغ ةوسك ليللا لاوط نيَّوسكم اناك دقف

 : )١( رودصلا َْى 3 هأرت نأك هتلمخأو ىرقتيعلا ركفلا تارفطب هدنع

 قاستا نسح هناز ىلعو 2 جاع َقاَمِح نهقوف رودص
1 

 قاقِحلا ىذه نم للَحلا اذهأ 2 اهوأر اذإ نورظانلا لوقي

 ىفورلا نيا نهد قوس رصحأا اذه نم رعاش نهد َْى قى لقت هل "ةروص ىهو

 لثم نم .ةسيفنلا فحتلاو رردلا هنم ج رختسي لازي ام ًارييك اًفحتم هيشد ناك ىذلا
 2 -. 22 ن0 4. 7 "م هل

 7'2: قاشعلا ىف اهرحسو اهريثأت ىدمو نورعلا لامج ىف هلوق

 م - ّ ع ٠

 مهي داكف هنع تنننا مث  اهمهسب ٌداؤفلا تدصقاف ترظن
 اا 0 1 ياا و و ل ل

 ملا نهعزنو ماهسلا مقو 2<تضرعأ َّىه نإو ترظن ْنِإ هاليو

 ةفحت وأ ةردب اوتأي نأ مهعسو ام لكب نولواحي نولازي ال ءارعشلا نم هلو "نم ناكر

 نوكي نأ مهي الو ؛ ةعيدب ةروص وأ ةفيرط ةرطاخخ نكتلو « مهيعماس بابلأ بلخت

 « ةروصلا وأ ىبعملا ريوحتو ضرعلا ةفارط مهملاف « ءارعشلا ةنسلأ ىلع راد دق اهلصأ
 '"”زتعملا نبا لوق لثم نم : ٠ و | ع : 170 ْ

  8رك
 ع سا #0 مس و

 رم و هنامر .طقسي نأ تيشخ  هيشَُم هزه نإ ًائنصغ اب

 اه هقارف نأ تّسسحأ دقو هبحارص ىدحإ ءاكب ىف اتا نمارس فا كرف

 ّ (*داؤفلا نوزحم وهو لاَمذ 6 هله لوطيس

 ىلا 7 : 2# 2 لا ًّ

 رانلج ىلع لط ةّيقب 2 اهدخن ىلع عومدلا ناك

 هتبحاص ىلإ رظني نيح هنإف قيقد ىبعم ىلإ ناف ىبأ نب حلاص نب دمدأ ذفنيو

 ع ةيودصملا أاةمئمع ماهس نم هب هبيصت ام هبأق ق هنم صتمتف « داجخ اهتنجو دروت

 : 2 لوقي
 م را 7 سهر 1 7

 بلَقلا نم اهرظان صتقاف اهتنجو تاظحللاب تيمدأ
 سس ل

 )١( ىناعملا ناويد ١/787 . ):( بادآلا رهز 5١5/9؟.
  0ىناعملا ناويد ١/ 060 . 775دادغب خيرات 3٠7/4 .

 ( 2ص ناويدلا 4717



 ف

 اذه ىن اهتدحو اهمقافت ىلع تاظ نوجا ةجوم نأ ةيعامجالا ةايحلا لصف ىف انب رمو
 دادغب ىف خركلا اهب ظتكت اهتاناح تناكو « ةقتعملا رمدلا برش اهعم لظو « رصعلا

 اهتاقس ناكو . تارايدلا اهسوئكو اهناندب ظتكت تناكامك نيتاسبلا» ةساخنلا رودو

 درمتملا مهنم ناكو قاسفلاو نادجملا اهسبعي لبقأو ٠ دوهيلاو سوجملاو ىراصنلا نم اًطالخأ

 اهياع اوبكأف « نيد ىأب نمؤي ال نم مهنمو « ىسوجا مهنمو « فينحلا نيدلا ىلع
 باتك كلذكو « مهرابخأب ىاغألا باتك ضيفيو « عزاو وأ عدار نود اعيمج

 نب نيسحلا لثم رييك نجامل مجرعيل ريد لك عم فقوتي ثيح « ىشباشلل تارايدلا

 نوفكعي اوناك نمم ,هريغو « ىعيبرلا سابعلا نب هللا دبعو ىمجربلا :لبشلا ىبأو كاحضلا
 ' اودوعي ىكل الإ نوقيفي ال ىراكس اوشاع نمو « ةريدألا ريغو ةريدألا ىف بارشلا ىلع

 اهناندو اهسوئكو اهب ةوشنلاو رمدلا نوفصي كلذ ءانثأ ىف ىف مهو « نو#عاو بارشلا ىلإ

 ناسنإلا ىلإ ليخيو . ناماغلا» ىراوحلاب ًاروعسم الزغ كلذ ىلإ نيفيضم اهتاقسو
 مهنيواود رخزت كلذلو « رصعلا ءارعش ربكأ ةليذرلا هذه ةأمح ىف ىدرت انأك

 رعشلا ضارغأ ىف هواواح ٠١ اهيف نواواحي اولعجو « اهب ةوشنلاو رمدلا تعنب مهراعشأو
 : "7 زتعملا نبا لوق لثم نه « نيعماسلا رهبت ةليخأو ناعم ىلإ ذوفنلا نم ىرخألا

 روهدلا ثادحأب لفحت لو  ريغصلابو ريبكلاب انّبرش
 »ع َة رق اى 0 : 9٠

 رورسلا ةحنجاب انرط دقو ىهالملا ليخ انبي تضكر دقو

 مهتأللف « ةريخصلاو ةريبكلا حادقلاب اهوبرش ىلا رمحلا كلتب هتوشن روصي وهو

 ممن 6 هيحانج لع : هَ مخ 1 طابتغالا 0 اعأكل 7-0 2 0 ةرسم

 . سجلاو كاردإلا نع تفطل 0 ةشاشحك 00

 سفنلا ةحارو ءاجرلا حور  اهراش بلق ىف اهميسنل
8 ٍ 0 ِ ٍ 
 سمالا مجرم لمؤي ىبح  اهوشن نبا لمأ ىف دي

 0 2 2 ش َ ئ ًّء
 سمشلا ضراع لبقي رمق 2 اهراش ناكو اهناكو

 )١( ص ناويدلا (؟) . ؟6م ص ناويدلا ٠١7 .
 ىناثلا ىمابعلا رصعلا



 فا

 نع قدت داكتل ىح اهتفحو ةمادملا ةقر نيلوألا نيتببلا َْق ىبورلا نيا روص لفو

 دعب ةحارو سأي دعب لمأ نم هحنمت امو اهبراش بلق ىف اهرثأ روص امك ء«سحلا

 اهنأو ةيناث دوعيس هعوجر ليحتسي ام نأ نظيل ىح«هلمأ ىف دمتل اهنإ لب « بعت
 ظ . ةردك لك نم ولخت'

 امنإ « اًعيمج سانلا معت نكت مل رصعلا ىف نوجا ةكرح نأب نمؤن نأ ىغبنيو

 تفرع اماقو ةديدش ةبغسم قى ضيرت تناكف بعشلا ةماع امأ « ءارعشلاو نينغملا

 . ءارعلاو غارفلا نم وأ فرتلا نم اشيش

 ؛« فوصتلا نم هنع أشن امو دهزلا وه اًنقح ةماعلاب لصتي ىذلا عوضرملا ناكو

 ددع ثيح نم الو ةريكلا ثثيح نه ساقت ال ةريدألاو تانامحلا تناك كش نودبو

 نيذلا كاسنلاو داّتبنعلاو نيثدحملاو ءاهقفلاب ظتكت تناكو « دجاسملا ىلإ اهنومؤي نم
 ظاعولا نم نوريثك مهنيب ناكو . هللا ةدابع ىلع اوفكعو « ايندلا ةايحلا عاتم اوضفر

 نانا نم ةرخآلا باو مهنيعأ بصن اوعفر دقو « ءاسم حابص سانلا نوظعي نيذلا

 دهزلا ىلإ نوعدب كلذ ءانثأ َُق مهو 6 ميقملا باذعلاو ميحجلا نم اهبامعو سيدأ هلأو

 مهنم لك رظتني فوقو بكرك اهيف سانلاو ةريصق ةلحر ىه امنإ ةايحلا نأو توملا نع

 ًاداز اودوزتي نأو مهتايح اوربدتي نأ مه لوأف ع توملا مهفطتخي ام ناعرسو « هرود
 رصعلا ىف دهازلا رعشلا رثكيو . ةعانقااو حالصلاو ىرقتلا نم ًاداز ( مهترخال ًأريبك

 : "” ههحلا نب ىلع لوق لث٠ نم حيدملل ةمدقم اًنايحأ ذخّتيل ىبح
 و 8 و و و

 لضفتلا لاجرلا قالخأ ٌلضفأب ةليمج ليمجلا ربصلا ةبقاعو
 رم 2 م ىف هرق وف 0

 لجعتم هتمدق اذإ منغر هتكرت نإ ةرسح الإ لاملا امو

 م6 , ا ه 1
 لقنتت مه لاوحأ سانلل»و ءهلعفب نودعسي لهأ ريخللو

 را 7 ص 55 . . 3 .٠ . 8 ل

 لذخيو هءاشي نم انم قفوي امنإو بيع ملع انيف هللو

 حفطت نيذلا ءارعشلا نم ريثك هيف كرتشا نأ ذئنيح دهزلا رعش عويش نم غلبو

 ) ١( ص ناويدلا ١١7 .
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 نبا لثم غلاب فرت نم هيف نوسفنتي اوناك امل « نوباو رمحلا نع ثيدحلاب مهنيواود
 هيف 20 نبالو 2 ةليوط دئاصق انامحأو تاعوطقم هنم نومظني اوناكف » زتعم لا

 : 2١7 هلرق لثم نم « ةعيدب ظعاوم لب « دئاصق
 هه رع َ ها ا رق ج7

 كدصق ندصقفي ىدرلا لبن

 اوَعلو ةلاطبلا عّدو

 يعن دق كب اك

 سِشَملا كلزنم 2تكرتو

 ىلبلا تيب ىف  تولخو

 سل تناو نيمعنتم

 كدج» توملا لبق دجاف 8 1 ظ م

 كدشر كيلعو ًابناج َهَي

 ءكَدَقَف نركاسبلا ىكب دقو ت

 ا يب
 كذحو ناكلملا كب الخ

 هادهع مايألا ىلع اوسنو
 كدمح هيلع نوري الو 53

 مم 00 ى2 م

 كَدلج دودلا ىَعْرَي نسّمرلا ت

 نع اوعدتري ىح « مهياع قبطم هنأكو « سانلا نيعأ بّصَن توملا عفري وهو

 ت.هدق امع ناكلملا مهأسي و « ةرفقملا دوحللا نولزنيو ةديشملا روصقلا نوكرتيس

 نيب لع اروع ادي وكي م نأك مهنوسنيو لهألا مهولسيو ' مهيديأ
 . دودلا ىعري نيح ىلعو : مهيلع ءانث وأ مهل دمح نود اهوعمج ىلا مهلاومأب نوعتمتي
 نم ًاريبك ًاداز ةرخآلل ذوزتي نأو « هرمأ ربدتي نأ لقاعلاب ىرحف « مهدولجو مهثنج
 .هدغل هريو هموي نم مدقو ةظعوملاب عفتنا نم اًئينهو « داصرملاب هل توملا نإف « ىوقتلا
 فوصتأا وه ىرعلا رعشلا تاعوضوم نم ديدج عوضوم دهزلا اذه نم ومي ذحسأ دقو

 . عضوملا اذه ريغ ى هل ضرعنسو

 )١( ص ناويدلا /ا١١ .

 )١( هلل صالخإلا ىف دهتجا : كدج دجأ
 . هيلإ ةبوتلاو



518 

 ] ةديدجللا تاعوضوملا ومن

 ىناعملا ثيحنم ءاوسةريثك تافاضإ نم ةميدقلا تاعوضوملا ف ثدح ام وحن ىلع
 رصعلا باتك ىف اهل انضرع ىتلا ةديدحلا تاعوضوملا تذخأ «ريواصتلا ثيح نم وأ
 لقتست ةميدقلا تاعوضوملا نم عو رف تذحأ اك «ةعونتم تافاضإ اهلحخدت لوألا ىبابعلا

 2 فقن ام لوأو ع ةصلاخ ةدج- ةديدج تاعوضوم حبصتل ىبح اعساو و ومنتو

 هبلإ لوحت ىذلا ىناهتلا رعش ءاهنم دلوت وأ ةميدقلا تاعوضوملا نع عرفت امم هدنع

 انب رم امك ناجرهملاو زورينلا دايعأب ىناهتلا ةصاخو « هبناوج ضعب ىف حيدملا رعش
 ةنس كلذ حبصأ مث «27نومأملل فسوي نب دمحأ ىناهتلا حتتفا نم لوأ ناكو « افنآ

 . مهنأف افيو « ديلولاب ةتهتلا نم اورثعأف ءعستي عوضولل انه ذأ مث ءةماع
 ء«بهو نب ناملسلوق لثم نم « ةقيقرلا رعشلا نم تايبأب ايادلا قافرإ نم اوريكأ

 : 17 هتعض نم بتطر لالس رهاط نب هللا دبع نب نايلس ىلإ ىدهأ دقو ]

  ولّيَنِبِو 2 هدوجبو | هلضفي ريمألا َنذأ

 هلْخَت ٌركس هاَنَجب د 0 هيلول

 ١ ضعبب اهعم نولسريو عيب ا دينيز ةقدبلا ةرداهج اوناكام اي
 ' هنودهيام نوفصي دقو «ةسيفنلا فرطلاو فحتلا ضعبب نوداهتي اوناك كللذكو « راعشألا
 : 6-5 يبدا 0 ىف ىورلا نبا لوقك اًفرظت

- 0 9 

 ىبسَي عئادبلا نم عيدبو

 او مفك

 ٍعّرجل ربكي مل ردملا .طسو

 ف هر ١ قانللا نانذ: (8)
 . 7١/٠١ ( ىماسلا ةعبط ) ىناغألا (؟)

 رَحِب ىجاني ال ناك نإو ىَي

 . ”# ص ناويدلا (؟)
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 ىرتحبلا ذفنو « انب رم اك لالطألا فصور أ اريك هيدنانلا نومدقتب ءارعشلا لظو

 2 ىلع ىرمسك ناويإ ف ةلثمم سرفلا راث نع ثيدحلا وه ديدج عوضوم ىلإ كلذ نم

 - اهيفو ىسابعلا رعشلا | عئاور نم دعت اانا هيد لأ فيرعب رع امزمل

 دق ناكو « مويلا ىلإ دادغي ىلونج ةلثام لازت ال ىلا ناويإلا اذه لالطأ روصي

 ةاودو ةيورسكلا لالطألا ىكيو « هناجشأو أو همومه ىكبف ؛ لكوتملا لتق دعب هراز

 ناظلسلا مهل حبصأو هرصعل كرثلا اهنم لادأ ىلا ةثيدحلا مهتلودو ةميدقلا سرفلا

 ظ الو لإ نيغارم ريغ همد نوكفسي مه اذإو «ةفيلحلاب نرحب مه اذإف « نال وقلب

 06 . هتيلدمو هةاقح مدع لوآلا ىسابعلا رب معلا ف سرفللا دي ركذيل هنإو . ًادهع

 هيلإ تلآ ام ىلع ازيبخل برعلا ىلع مهعفري داكيل ىتح ميدقلا مهدجعب هوذي هلعج ام

 ْى ةعوأو ةرسحو نزح كسامي داكي ال وهو . كرتلا دهعع ق ةراضللاو كلملا نوئش

 نم ًادحأ نِإف « لكوتملا لتقل كلذب زمري هنأكو ؛هنع همع نبا وزتل هتالييعو لهتسم

 ف رصتنملا هدهع ىلوو هنبا كرتشا دقل لب « هرصني 1 تر ءانبأ نم وأ هتيب لهأ

 ةميدقلا سرفلا ةمصاع نئادملا ىلإ هجتيف « ةنحملا ريثأت هسفنب دتشيو «هلتق ةرماؤم

 ةميدقلا نار ؛إ ركذيو « نوجشلا نم ريثك هب ميد : هسفن نع انهن فريك كاونإو

 : ةينيمرأ لابج ىلإ نيوزق ري ىلع باوبألا باب نم لامشلا ىف اهكلم عاستاو

 ناويإلا لالطأ هسفن ًالمتو ميرواك نيلو «اهب تناك ىبلا شيعلا ةهافر ركذب انك

 ةيماح ةكرعم ريوصت نم اهب 1 د ام ةصاخو روصلاو موسرلا نم اهيلع شقنامو

 لوي «٠ دالبملل ه٠5 ةنس ةيك اطنإب تعقو مورأاو ىرسك ةدايقب سرفلا نيب سيطولا

 ('"زامردا » ىسرافلا اهمساب ناويإلا ةملك ظفل دقو

 "سمر ةبِنَب هقالخإو سس ّْذإلا مدع نم ٌرامرجلا نأكف
 5 سطر | ٠ : ْ 045 را |

 سرع دعب ًامئأم هيف تلعج  ىلالا َّنأ تسملع هارت ول
 : 0 ” 2 م 2 9 5

 : 3 أ
 سر مور نيب تعترا ةيك ١ اطنأ ةروص تيأر ام اذإو

 "يفَرَلا تحت فوفصلا ىحْريَناو رشونأل  ٌلئاوم  ايانملا

 "0 سرج ضامغإو مهنم توفخ ىف  ِهْيَدَي نيب لاجرلا ٌلارع

 . ريبكلا ملعلا : سفردلا انف ع 0 0 ا ناويدلا 7 20

 .قبخ كوص : سرج , ثمص : توفخ (14) . لبلا : قالسإلا . ربق : سمر (؟)

 : 0 . , ته عل
5 

 5: ا ا وو ل هيك ل - او ريغ يم ا هلو تري وي“ لب ضع أ ل 1 ل ل ا ا ا اال هيخا ها رف" سل ل :

. .+ 
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 سرتب نانسلا نم حيلم ١ حمر لماعب ىوهي حيشم نم )01( . ل 2 5 56 ا
 و 8 1 9 . ّ ى

 سر ُةراشإ مهنيب مهل ء ايحأ دج مهنأ نيعلا نصت
 ه5 0 ا ا و ف - - و . كَ

 5 سملب ىادي مه ارمتت قد ىايثرا مهييذ ىلدغي

 , هريفاذي دهشملا لقني امنأكل ىتح « ىبسحلا هريوصت ىف ىرابسي ال ىرتحبلاو

  .ظتكي رصق ناويإ دعي مل ناويإلا اذهف « انيديأب هسملنل اًضيأ لب «٠ بسحف هرصبنلال
 ناك ام لك لاحو ةخذابلا سرفلا ةراضخل مخض ريق ءانب حبصأ لب « معنلاو فرلاب
 سرفلا ةعاجشب ةقطان لازت ال هنم ةحفص نأ ريغ « متآم ىلإ سارعأ نم هيف

 « سرفلاو مورلا نيب ةيكاطنأ ةكرعم ةروص اهيف تدسجت ذإ « ىلرحلا مهدجمو
 مورلا عومج قزمي « ريبكلا ىسرافلا معلا تحت هشيج عومجم جاه ىرسكو
 وه امنإ « ةبلج الو ةكرعملا ف توص الو عفادمو مجاهم نيب ناسرفلاو « اقيزمت

 تحت ثدحت امنأك ةكرعملا ىرت اهنأ نيعلا نظن نأ هريبعت ةوقو هقطن نم غلب نكلو ريوصت
 « ةروصلا ىلإ عفدنيل ىح- « ىرتحبلا سفن هن ق دادزيل نظلا اذه نإ لب « اهرصب

 ىبحم رهدلا ىلع هتابثو ناويإلا نع ثيدحلا ىف ىضمبو . ًاراهبناو اعايترا هديب اهسملي
 وه امنأكو « ةضمم ةبآك نم هللجي ام روصيو لاع لبج ىف تحن وأ دق امنأكل
 اهمايأ تسكعناف « هسورع قارفل نوزحم جوز وأ « هفيلأ "سنأ هنع باغ فيلأ
 تلطأو دعسلا بكاوك هنع تبرغف ناويألا اذه ىلايل تسكعنا دقل لب « اهيلايلو
 روتسو جابيدلا طسنب نم هيف لفري ناك ام ىبح « ملل سحنلا بكاوك هيلع
 خومش ةحماش هتافرش لازت الو هؤاب ربك هل لازت ال كلذ س « اًعزن هنع عزت ريرحلا

 اذه ىضام ىلإ هلايخ هلقنيو . ةعئارلا ءاضيبلا اهبايث ىف لاتخت سدقلاو ةنيدملا لابج

 ريصاقلا اهب صغت فنص لك نم ىتراودلاو هباوبأب ةمحدزم دوفولاف « ديلتلا ناويإلا
 عابرلا تراصو « قارفلاو ءاقللا ناك « سمأ لوأ ناك كلذ نأكو « فرغلاو

 اهيكبي ىرتحبلاو « ميري ال ىذلا نزحلاو ءازعلل لزانم هعاتمورورسلاب ةظتككم تناك ىلا
 ناكامو شابحألا نم مهبورح- ىف برعلل نوع نم اميدق اهلهأل ناكامل « رازغ عومدب
 «ةيبرعلا ةراضحلا راهدزا نم اهقفار امو ةيسابعلا ةفالحلا دييشت ىف نوع نم اشيدح مهل

 )١( هردص : حمرلا لماع . لبقم : حيشم )١( مظنعيو دحلا زواجتي : لتغي .
 مهمبتت : مهارقتت . رذح فلاش : حيلم .
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 مهيلإ راص نيذلا كرثلا ىدبأب لكوتملا لتقل هنزحو همومه كلذ لالخ نم هك

 . ناجل .ودصلاو ناطلسلا سرفلا لعب

 هنإف « ديدحلا عوضوملا اذهب ىرتحبلل ىحوأ ميدقلا لالطألا فصو ناك اذإو

 نوليطيو اهنوديشي اوناك ىلا ءافلخلا روصق اوفصي نأ هلو نم نيريثكلو هل ىحوأ

 ” ةلكاش لغ كريو تازاوذ نه اهعدقت انه اير نم الوحام: تيضوو اهنصو ق

 ىحاوضب لكوتملا اهنكسي ناك ىلا كيسا نحسأ قيضو مهحلا نب ىلع لوق

 : 2! اهتروفان وأ اهتراوذ فصوو ءارماس
 و

 رورو

 00 و
- 7 0 

 و

 وجنلا نأك كْلُم َةَّبهو

 عيبرلا نأك

 ىلحلا ملف لا

 َنْزَرِي تاحبطضمك َنُهَف
 وأ

 اه روم ةصق اع روتمت

 ءامسلا .ى' افراق" :ةرازق
 لني ان "ع

 تلزذأ م نزملا ىلع درت

 مظعو رصقلا اذه ةينفأ ةقسر ويش هنأ حضاوو

 امراطتأ دعب قع رِيْخَت

 اهرارسأب اهيلإ ىضْفَت 01

 اهنارتاي “ نشامرلا هاك

 هر اكتنأو . كانلا> قرد

 ""اهراطفإو ىراصنلا حصِفب

 0 اهرانز 2 550

 ٠ اهراردم 5207 نم نقرا ىلع

 ىتح ءامسلا ىف اهدوعصو هتف

 تنيز امو رصقلا تافرش روص اك «هئابنأو بيغلارابخأب موجنلا اهيلإ ىضذت امنأكل
 تعوذتو «نهقانعأو ءاسنلا ديج ىلع ىلحلا لامج ةليمدا ةنواملا ءاسفيسفلا نم هب

 حصفلا ديع ىف عومشلا تالماح تايتفلا تهبشأ دقل ىّتح داطسمم عا كلت لاكشأ

 )١( ص ناويدلا ١4
 نولملا ماعرلا نم ملت : ءاسفيسفلا 00

 فوقسلاو ناطيحلا اهي 5 تناك قيقرلا
 ةديسلا ىهو « ناوع عمج . تافرشلاو

 . فصنلا

 ؛ جرسأ ىأ حبصأ نم :انه تاع.يبلطصم (؟)(

 نجح رمش : قرر, عومشلا تالماح دير

 . ةمايقلا ىرك ذ ديع : ىراصنلا حصف

 نس أه ديح لع هدشت

 هشي مازحح :

 : اهرعش صقمت )0

 رائزلاو . ءارو ص أ فلعغ

 . رصحلا ىلع بوثلا طسو



 فش

 قطتنت نمنهنمو ؛ هعمجتو هادشتو اهرعش دّبلت نم نونمو . حيسملا "ةمايق ىرك ذو
 ع اهدنع رأث اهل امن أك ءامسلا ىلإ اهماهس لسرت ىبتام ةراوؤو « ةلاتخم راّنزلا ةمزحأب
 ظ . اهرطق نزملا ىلع "درت انأكو

 ىسابعلا رصعلا ىف ءارعشلا ناكو « ةعيبطلا فصو روصقلا فصو نم مهأو

 رصعلا اذه ءارعش مهعبتو ٠ مهحئادم تامدق» ىف اهريوصت نم أو ريكأ لوألا

 «هلامجو حودمملادهع ىلإ اهب نيزمار باهسإو بانطإ ىف ةراتو زاجيإ ىف ةرات اهنوفصي
 نم حودمملا مرك نايبل قوربلا» بحسلاو ثيغلا تامدقملا هذه ىف اومصو ام ًاريثكو

 نودعو تانج نم اهتاحفص ىلع دتماو بصخخ نم هنمز ىف دالبلا لمش امو ةهج
 دقو « دضتعملا حيدم ىف زتعملا نبا ةيئاح هوجولاضعب نم كلذ روصتو « عورزو
 : (1)هلوق لثم نم لطاحلا باحسلاو قربلا فصو.ب اهلهتسا

 "حالف هانس ليلا َبَقَت احلا مىضُي اقرب ىأر ْنَم
 َ 1 ًئ

 احاتمناو ةره اناا را نيف قربا ناكو

 ا حيرلا هب تلاع اميح ًاعْرذ ءاملاب 07 ر ماكر ْق

 اناضانت. هيلع م نأ - ةاغ 1 نم ًاضرأ ٌعَدَي مل

 اًحاّرِم اهيلع ٌرْطَقلا حرع >تحضأف لنه لالطأ قس

 ىديأب فحاصم *ىنطنتو لعتشت نيح اهنأكو ٠ قوربلا حيباصم هتءاضأ ليلا
 بدج نم اهباعا ةافان بوص لك نم عفادتت رطملا 0 . قبطنتو حتفتست اهئارش

 ضرألاو اهماكر طسيتو اهحانج لمت بجسلاو « ضوح ىلإ ضو نمو بدج ىلإ

 رقدللا اهحاطبو اهنيحايرو اهتاتابث ىف حرمت

 لوخأو ؛ زورينلا ديعب مهتاثنهت ف معيب رلا فصو نم نو ريكي اوذاك مهنأ انب رمو

 هدئاصق هل © هسفنب امئناق انف حبصيو ح حعيددملا نع لاتسم ةعيرطلا فصو كئنيح

 زدعملا نبا ىرابي الو , عيب رلا ىف راونألا عيمج فصضوب يدع ةراث ىهو ؛« هراعشأو

 )١( ص ناويدلا ١41١ . ] ضعب قوف . -
 )؟١( بدحلا:لحملا (4) . ًاعاملا: :احاملا .

 )( هضعب رك أرتم : موكرم باحس : ماكر



 قفرفرا

 نم رهز لكو رون لك ةامجا هدئاضق نم ريثك ىق لواحم ذإ . هاجتالا اذه ىف

 ىتام ىهف « ةقيقد ةيريوصت ةلآ هبشت ةليحم هل تناكو ء رفصأو رمحأو- ضييبأ

 هدنع كلذ روصي ام ريخش نمو « اعيش كرت نأ ديرتال اهنأكو قئاقدلا طقتلتو روصت

 اذه ىلع هو وهو « حابصلا رمخ وأ حوبصلا أهمف مد ىلا ةيلاتسفلا ةقروعرا

 ظ : 2١ طمنلا

 اتنضأ ازا زوذلا رشي زون. تيك .ناكتللا :ىرقااعأ
 قماو قانتعا َرْطَقلا قنتعا» قئاقشلا ىلإ درولا كحضو
 ( 9 ّ ظ و . 5 1

 ظ !""سوواطلا  ةماهك مارح ٠ سورعلا للحك هصور ىف ٠

 نم كلذ ريغ ىلإ رانلجلاو راهبلا»و نسوسلاو شاخشملاو نيمسايلا ركاذي ىضمو

 ريبعتلاو درولا فصوب نوريثك قلعتو . ةضيانلا ةيدكلا . هتروص رهز لكلو « راهزأ

 ' اهيف ثدحتبي ةعيدب ةعطق هيف مهلا نبالو بابلألاب ذحنأت .ىلا هتنتفو هتعور نع

 حارلا ةوهشن نع لقت ال ةوشن هب سوفنلا ةوشنو ةدرغلا هرويطو عيبرلا نيحاير نع
 : "'لوقي

 درغلا رداطلا توصو ضايرلا نسح هبجعأ نيح الإ درولا كحضي م

 ٍدُدَجلا اماوثأ ىف ٌحاَّرلا تحارو اهنساحم ايندلا انل كك

 دكا 235 يبقا ناش لإ .هتملط ناسيرلا  مدق تنياعاف
 9 _ : 1 و و - رف 5 . 5

 دبكل و هاش الأو يرد اردلا 00 هددت قاتشملا كب هتند اقو

2 
 و ٍ را 7 : 7 ٠ 9 ٠

 هيد نم هيلئيت نشثح اعنام و هتبابص نم  ٌءاَفش هيف ناك

 0 رارتع ل 5 7

 لين ةلوصت د 5 0 © رسم هنو 1 سستم قي 1 نيخ دنلا نيب
 سا جا ف

 ه7

 35 8 . ٠

 دّمكْلاو باصوألا نم بولقلا ىشت 0 ةرطعم حير هلنجججعب ثنمأق

 رودس ملا ىلإ هنومستيأ مسن ىبح م ةهدروأاب سانلا ةب امص عراب ر دوصت ىو

 مهتابابص تاعو ] هب اوششيو ؛ مهةاوشأ نارين هب اوئفطي نأ نودي رد , دبكلاو ءاشحلالاو
 اسس ييسوب سم دس موج يسيجج معلا

 )١( ص تاويدلا (*) . #4 ص ناويدلا 86٠ ,

 )؟١( نوللا ىجسفنب رهز : مرحلا .



 م

 مهاب جمب ذختا دقو ةبحألا هاداهتي اًممئاد ىءاَرستسيل هنإو «ليوطلا مهد اهسو

 ىشي امملب مهوح ام لكى هاذش رشتني هجيرأو « ةيفاصلا بحلا سوثك نوادابتي مهو
 « ىرب ونصلاو ىورلا نبا قلعت رصعلا ف ةعيبطلاب قلعتي مل ًارعاش لعلو . ةميلكلا بولقلا
 « ةيراخلا هايملاو ةعنايلا ةهكافلاو ةرضنلا ضايرلا ةنتفب ساسحإلا ةوّقب امهدنع سحنو

 نيتاسبلا فصو ذبن ىلإ وعدي ةبيتق نبا دجنل ىتح « ذئنيح ءارعشلا ىلع كلذ بلغو
 اذه فقي مل 22 اهتاتابنو اهراهزأو قايفلا فصو ىلإ ةدوعلاو نيحايرلاو دورولاو
 ةيانعلاو ةفاحلا ةيوارحصلا ةعيبطلا عوضوم نم ففختلا دري دنع ديدحلا لوحتلا

 ةنتف ىلإ ةيانعلا هذه تاوحت دقل لب « اهنيحايرو اهدوروو ةيرضحلا ةايحلا ةعيبطب

 مهساوح مهيلع تألمو ءارعشلا بابلأ تبلخ ةنتف « نيتاسبلا»و ضايرلا لامجي ةديدش

 حوضو ىف سحن ذإ « ىورلا نبا كلذ روصي نم ريخو « مهبواق مهيلع تكلمو

 سحيل ىح « هتقوشعع قشاعلا فغش ء فصو لك قوفي افغش ةعيبطلاب هفغش
 : 2" لوقي ذإ « رظان لكلو هل جربتت عيبرلا ىف ايندلا امنأك

 ركذلل تّدصت ىنألا جربت اي .قايح دن تعرف

 هنيبارق اهل مدقي ىبي ام وهف « دباعم ىلإ هينيع تحت اهبناوج تلوحت امنأكل لب

 « ةايح نم اهيف ىرجب امو اهئازجأ لك ىف ثبنملا اهامج ًاروصم هتالاهتباو هتيعدأو
 ةعيرطلا تاقفخب ساسحإلا ىف ةماع ةيبرعلا ءارعش ىمورلا نبا مدقتي بير نودبو

 ءارعش هوجولا ضعب نم بناحلا اذه ىق هبشنل ىح « اهيف ةكرح لكو اهتاسمهو

 اهيف ٠١ لكف « ةايحلاب اهءالتما نوسحيو « ةعيبطلا ىف نونفي نيذلا ةيبرغلا ةيسنامورلا

 حضوي ام ريخ نمو ؛ رعاشملاو سيساحألاب قفخي اهيف ام لكو «٠ قطان كرحتم ىح
 : 22لوقي « بورغلا دهشمل هريوصت هدنع كلذ

 ص ع با ع رول
 ”ور 35 م ها م تام 3 9 م 5

 '“"اعذعذم اسرو ىلرغلا قفالا ىلع حتضفتو ليصألا سمش تقر دقل
 ص : 9 . ص 2 صه 7 ّ ص . 8

 يع 2 2 اهرمع قاب لوشو اهبحدن ىضقتل ايندلا بعدوو

 تابن : سرولا . تفعض : تقنر (:) فراعملا راد عبط ) ءارعشلاو رعشلا )١(

 . ًاقرفتم : اعذعذم . رفصأ .الا5 ص( 15

 , هلقأ ىب : مشمفت . بهذ : لوش (ه) . مو ص تناويدلا (؟)
 0 م. ٠ ص ناويدلا 0
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 ظ 07 عرض ضرألا ىلإ ادع تعرب + ةيقايرف ىهو راونلا تظحالو

 نوت: "ام: :ةناضوأ نم عجوت فندم نبع ةداوع أ تظحال امك

 "9اًعدرت وافص ًالخ امهنأك امهيلع قارفلا ءاضغإ نيبو
 ممل ىجشلا نبع تقرع امك 2 ىتنلاب لّضخت رْردلا ٌنريع تلظو
 لالا 4 ريطلا 0 ل لِ ٌناعير ضويلا مسن رار

 ايو ايري رثطلا «:تاودش ىلع مكانه :تايذلا نينارأ تناكو

 رفصأللا قفشلا نم لسرت امو تورغلا ةعاس ةعيبطلل سمشلا عادو روصي وهو
 ظفلت نأ كلشوت ىهف « ةليلق اياَقب الإ داديشت اهتعشاو ) هرهزو سرولا تاينب هيبشلا

 ضرألا ىلع اهدخ عضتو نيكتستو لذت ىهف ريخألا عزتلا اهبلغ دقو ؛ اهسافنأ

 . ريرملا عادولا مالآ , مالآلاو باصوألا ةدش نم اهب ملأ الل اًنالعإو قارفلاب اناذيإ
 2 نويع عومدلاب قرقرتت اق نيذس عيد لب ىدنب اهنويع قرقرتت ىلا راهزألاو راونلل

 اعجرم ودشي ريطلاو ومايو وكري ليلعلا م بلا ناك نيح ىلع « نينوزحملا نيبحنا

 ريطلا و دش طلاخي هنينر ناك دقف 5 نبا هاسني ال بابذلا ىحو عا ددرمو
 ؛ةيحلا اهرصانعو ةعيبطلاب ساسحإلا نم غلبملا اذه غلبي ىريوذصلا نكي لو . هءانغو

 - ضايرب اًنفوغشم شاع ذإ « ىورلا نبا دعب رصعلا ىف اهئارعش مهأ وهف كلذ عمو
 ضايرلاكلتب ةقيمع ةنتفروصتال هراعشأو « اهراهزأو اهقئادحو ءاشلا ىلاهش بلح هتدلب

 روصلا زاربإو لايحلا ىف ةعارب روصت امنإو « ىؤرلا نبا دنع دجت ام وحن ىلع
 ] . هب ىلا وأ ةيرهاظلا

 هكاوفلا ريوصتب ناينعي امهنأ اًعيمج ىيرلا نباو ىربوذصلا دنع فيرطلاو
 عوضوم نأ ىلع لدي امثو « ضايرلاو دورولاو نيحايرلا ريوصتب امهتيانع بناجي راهلاو
 باتك لثم بتكلا ضعب ى اهل درفت "الوصف ذئنيح دجن نأ رصعلا ىف رهدزا ةعيبطلا

 . اهب تلاج : عومدلاب .نيعل 00000 .ليظن عفا 0)
 . ىمم : ىكزأ (0) . ميّقس ضيرم : فندم 00

 , نير ىأ نانرإ عمج : نينارأ (5) . هتباكو هتشحو : قارفلا ءاضغإ (؟)
 تقرورغأ . ىدنتو قرقرتت : لحم (4)
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 0 اهيدف امبتك دجن دق لب «دورولا فصو ف: ملظن انافاخ اضف هب نإف < ىشومل

 - نيب اننا يفتلا ءاردخ دبا ماظل نبال سجرنلا ىلع درولا ةرخافم باتك

 0 ىرتحبلا ىرثو « ىشحولا اهناويح فصو ةعيبطلا فصو ىف لخديو
 « ديصلا لإ جرخ دق ناكو هحئادم ضعب ىف دسألل ناقاخ نب حتنلا ةزرابم
 ظ ةحدم ْى ىربحبلا كلذ لوصف هلتقو ٠ هلزاتف « هل م هأجامنف

 ” ندا راو هتناباغلا ف لنالا نش نع دعس دمع تدعم انف فرن وقول لقا
 و شحفولا ٠ رقبو رملا ناعطق ىلع مجهب فيكو , اهيلاعأو ةيدوألا نوطيو

 رخخ نأ ىلإ « نيدسألا نيب ةكرعملا روصي مث ٠ هلابشأل اهرحنيو اهلئاقع بلتسي.

 2١7 لوقي « هئامد ىف جرضتي عبسلا

 ايكنن قدس ِنْيَماْغْرِض 7 ملف

 ًاعمطم كيف دجي مل لل ميس
 البقُم كوحتا 2 هنغي ملف

 كدي الو ىنثنا كمزع ال تسلا هيلع تلمح

 "ابنك ندكنلا ةيايهلا» اذإ كاع

 اًيَرْهَم ٠ موب مابا

 اك لدع داحس نأ دكا م

 م 83 2 22

 أبت هدح الو تدترا

 هسئذ هيغل نأ فداصت دقف ٠ ىشحولا ناويحلا اذهل هفصوي ىرتحبلا ىف 5 الو

 نم !دمتسم بنذلا اذه ريوصت ىف ضافأو « هبلع ىضقو هازاف ٠ هرافسأ ضعب ى

 ىلع ؛ يدق ادم 3-5 م كسي أ اردوصن تايسحلا ريوصلا ف ةعرابلا هتكلم

 : "9 هلوق ةلكاش

 2 لح نيعلا ل سلط

 هد ماشرلا لكم 5 هل

 هريرم رمشبا : تبا وللا هاوط

 ظ ٠0/١ ناويدلا 00(

 نابهللا ؛ سكنلا , دسألا : ماغرسفلا )١(

 ْ . فيعضلا

 : 7/9 ناويدلا ()

 . ردصلا : روزلا .داوسملإ ريغم سلطأ 20

 د ىوش 4ي بناجس ٠ َْن '4ف 6 . هعالضأو

 د 0 م

 1 جسوعأ سوقلا نك ندعو

 ("”دلجلاو حورأاو مظعلا الإ ها

 . زراب : دهم . نالجرلاو ناديلا : ىوشلا

 , جوعم : دأنم . لبحلا : ءاشرلا (2)

 رمتسا : عوملا هرمضأ : ىوطلا هاوط (5)

 ٠ . دتشأو ىوق : هريرم

 د اسم!
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 رو ١

 11 هدغرأ رورقملا ةضقضقك ىَدَرلا اهترسأ ىف اضع ضِِقْضَقِ

 '9دغَر ةشيع ابم فّرْعت مل ءادْيَبِب هبام ل ةدش نه ىو ىلا
 تا هو هر

 لجلا هسعتي دجلا»و هبحاصب 0 55 5 بما 0

 عالضألاو ودفتفلا نمت ةرسكملا هءاقعا فاعلا ريغملا بئذلا نواصي وهو

 هيف 0 م ىح وح هلزهو عودا هرم ضأ فيكو «بلصلا هشمو ' عيفرلا هيندو نيلجرلاو نوديلاو ٌْ

 اكو ةعطاقلا نيكاكسلا اهنأك ةجوعم ةبلض: تاننأب توصي وهو غ.دلملاو او. ظعلا الإ

 لاجتبا امنأك شحوم ةالفق ايقتلا كقو . . هلوهو ل ةدش نم هنانسأ كطصت رورّقم

 هتراثتسا نع كلذ بقع ىريحبلا انثدحو . اسرتفم ا هرودب ا اهيف ىريحبلا

 هناقثإو ليخلل هفصوب ىرتحبلا رهتشيو . اًنعيرص رسخ ىبح هيف هتانعطو هلازنو بئذلل

 29 صرف فصو ى هلوق لثكب هيرصاعم هيف قبسيل ىتحح فصولا اذه
 10 لَا« باصتتنا - اذنص * ..كار دقو باقثلا ضزام انك رونا

 «لمْشُملا قيرحلاك اد ًانرل هّبيهل رابغلا ىف ٌُمَطْسَي- ةارِت
 9 لوألا ليقثلا ىف ٌدبعم تاربن هتامغن ف ناك ليهصلا جره

 رلبقملا بيبحلا ىلإ بحملا ٌرظن ٠ ُهَتْيَطْعَأ اَدَب نإف نويعلا كَم

 مات ًباصتنا أمبصتنم 5 «ةسرف لع" صضقهنت بامع هنأك عرسي سيفلاو

 قربلا هنأك وأ ران ةلعش فئاكتملا رابغلا ف ىرجب نيح هنأكو «٠ بقرملا رقصلاك

 رصعلا ق روهشملا ىنغملا ديعم ماغنأ لامج اليمج انينرل هلهيصل نإو ٠ فطاخلا

 الف بولا اهديقي امك هي اهديقيل ىح هيلإ رظنت نيح نويعلا رحسيل هنإو « ىومألا

 نيا ني ًاراعس الون اممم هنع تفلعب

 ,ةينعاو درادلا رمش ركل

 . لدجألا ايلي مرارا نمو باقل (4) 0 توصي : الصع صضقضقي )١( ظ

 . رقصلا وهو ٠ : :ىدرلا . أهطوطعخ : اهترسأ : ةجوعم

 . ران عافترأ : دشلا (0) ٠ . ةدشب دربلا سحب ىذلا : رورقملا ْ

 .. ىومألا رصعلا ىف نغم ربشأ : ديعم (10) 0 . ةمعان : دغر (؟)

 . هيناغأ رثك أ هيف عدوي ناك نمل لوألا ليقثلا 0# . ١74 هر/ع ناويدلا (8)
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 ةيراضحلا اهناولأو ةمعطألا فصوب نوملي لوألا ىبابعلا رصعلا ذنم ءارعشلا ناكو

 الجديدة  ةليوط دئاصقب اهنوصخيو اهفصو نم نوركي رصعلا اذه ىف مهارنو «

 هداشنإل هلعج ىكتسملا ةفيلخلل ًاسلجم « بهذلا جورم » هباتك ف ىدوعسملا ىوريو '
 نبا نأ ىف كلش ن٠ سيلو « ةفلتخلا موعطلا عاوذأ ىف ءارعشلا همظن ام -هئامدنو هئاسلج
 ا « ماعطلاب توهتم ناكو 4 اهقضورب ىدعا قف نيك دعي ىورلا
 داو ردك ى هأوق لثم نم ةعوطقم و أ ةديصقب هصخي نأ نود هناولأ

 : 2" فئاطقلاو تاققرملاو دي ربلا نم اهعم

 هوز كل اهّنز نزلو آن ةّيرانيد ءارفص ١ ةطيمص
 6”طفتب اهُباهإ داكف تَوَيِو  َةّروإ نوكت نأ تداكف تضظع

 ُرَشْقُي ِنْبَجَل نع ارْبت نأكو اهمحل نع اهدلج ٌرُشَقَن اَنلظ
 ردصي نهلثع 2ضايرلا لثم دئارث كاذ لبق اهتمدقت .

 © قرص “سلم اهنم .نفتيلاب ”اترغيم نهلك تاسقكرم
 رجنحلا ىضريو ام ةاهللا ىضرت فئاطل كاذ لعب فئاطق تنقأو

 عدم هروصو هفصو الإ اًماعط هرصع دئاوم ىلع كرمي مل هنأ ةناسنإلا لإ ليخيو
 بابسأ نم ناك امبرو « كمدسلا ماعط مأ موحللا ماعط نم ناكأ ءاوس هريوصت ىف
 اوراكأ مهنأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رو ٠ متالولاب هيرصاعم ةيانع كلذب هماهها
 ةمءطألاب همهن ةدش ىلع لدت هراعشأ نإف اًضيأو «٠ ةمعطألا ق فيلأتلا نم ذئنيح
 سرا كلاوب كاملا قع تيدا علوي هالعج اعيمج نيببسلا نأكو ؛ هتهارش ةدحو
 ظ : 2" ةفغرألاو سوءرلا ىف هلوق فيرط نمو

 دا 4 ب تو ياا يقف
 راوف 6 تجر خأ لف ةمجحف ماخض ةفعرأو سر

 ا لهأ  هوجرب ةنورقم 2 انل تمستبا ةنجلا لهأ هوجوك

 )١( ققشتي : رطفتي . اهدلج : اهاهإ () بادآلا رهز ليذو 478 ص ناويدلا .

 ىطغم : ردمو سبلم ( 4 ) 0.956 ضن .
  00ص بادآلا رهز ليذ (5 ) : ةيرائيد . ةوتف هيف مالغ :رورزح 789 .

 . ةطومسم ةجاجد : ةطيمس . رانيدلا ىلإ ةبسن



4 

 لكل ماد هقوشت نع انثدحم اك « هماشبو هتمؤت نع هرعش ضعب 2 انثدحمو

 : 27 هيلإ تتمادق فئاطق ى هلوقك هيلع هتفحلو دئاوملا ىلع ام

 هرم 9 تا ٠ 2 .َ ] اه رح ى 2 5

  "روملا وشَح ئذاملا ركسلا» زؤوألاب  ْتيِشَح دق فئاطق
 م 6 7 1 ّ و هم رو 2 ىلصبصا  ث .ّ

 ىزوح ىف تعقو احلا تررس زوجلا نهد ىذا ىف حبست

 ظ زوف ترعب .سايع رورس ظ ظ

  ىذلا فنحألا نب سابع هنأك وأ هتقوشعم اهنأكو « فئاطقلا كلتب مرغي وهف

 نبأ نكي و 6 هئاوهأو هفطاوعو هرعأشم لك هيلع كللم اقشع زوفل هقشعد رهتشا

 اهعم قشعي ناك لب « بسحف ةمءطألاو ىواحلا فونصو فئاطقلا قشعي ىقورلا

 ناك“ امي « هتدعمل ءاذغ نوكت نأ لبق هبلقل ءاذغ تناك اهنأكو « ةهكافلا اًضيأ

 : 2؟7لوقي هيفو « قزارلا بنعلا كلذكو زوملا اهناولأ نم هقشعي
 ه 7 8 . 1 3 ا 7 3

 ١ 'رولبلا نزاخسم هناك روصخلا فطخم قزارو

 000 هع و ْ ًِ :
  ؟"رورحلا جهو هنه قبي مل ىروج درو ٌءام ىلاعالا قو

 روهدلا ىلع ىبي هنأ ول رون فورظ ىف ةايض الإ
 0 ها و 1 ْ >2 2

 روشملا لسعلا قاذم هل  روحلا ناسحلا ناذأ طرق

 ظ روفاكلا عم ِكْشِملا ةهكنو

 « جنرطشلاو دْرتنلا اتبعل مهيهالم ,هأ نم ناك هنأ ىهالملا نع انثيدح ىف انب رمو
 2 نيتبعللا ق لكنيح تمظن ىلا راعشألا نم ةفئاط « هجورم » ىف ىدوعسملا قوسيو

 - جنرطشلا ىف اهنم هراتخخا امو « ةريثك راعشأ ىف امهوفصو امهباحصأ نأ ركذيو

 : "7 جهجلا نب لع لوق هكراعم نم هعافر ىلع روذب أمو هب بعللا فصوو

 )١( ص تناويدلا 4707 . )٠6( رماض : فطحم .

 )١( ةو الحلا ديدش : ىذاملا . 2 )١( ةرمحلا ديدش درو : ىروحلا درولا .

 ناويدلاو ؟7ه/ 4 بهذلا جورم (07) ] . جوم : ىذأ (؟)

 .1175 ص ( قشمدي ىبرعلا ىملعلا عمجما ةعبط ) . و / بادآلا رهزو 5١ه ص ناويدلا (4)
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 ونت
 هي ره جال : م 5 ٠

 _مركلاب نّيفوصْوَم نيفلإ نيب اه مَّدُأ نم حئكارمح ةعبرم ضرأ
 0 ش 8 «ر ٠

 مد كفسب اهيف امثاَي نأ ريغ نه  اهّبش اهل الاتحاف برحلا اركاذت

 متت مل برحلا ْنِّيعو ريغي اذه ىلع كاذو اذه ىلع ريغُي اذه

 مْلَع الف لّْيُط الب نيركسع ىف 2 ةكرعع تّشاَجدق ليخلا ىلإ رظناف
 اوناكو : جنرطشلا بعأ َُق ةراهملا نم ًاديعب اغلبم كشينح اوغلب مهنأ ودبدو

 هرداونلا نونفب اهنوئلمي اوناكو ءهيف مهقذحو هيبعال ىلع اهيف نوجرفتي سلاجم هل نودقعي

 مساقلا وبأ فصو لك قوفي اًناسحإ هناسحإو هبعل ىف ةعاربلاب كاذنيح رهتشا نميؤ
 6 انعئار انضو ةليوط ةديصق َْى هتراهم ىقورلا نبا فصوو 5 ىجنرطشلا ىزوتلا

 هبعالي نم لك مزهي ناك هنأ ضيكو «ةبعللا كلت ىف هتريصبو هركف ذافن نايبب هلهتسا
 ىخأ نوكي نأ ٌتاشودل ىح 3 ىلا فيطللا هرحد لكي هحخاخرو هدونججو هب فصعب و

 : 27هلوقب هبطاخي نأ ثبلي امو « ءاشفإلا ةبوقع هتب دأ بحم ريم ى رسلا نم
 م ع ْ سا

 ءابعللا سفناب نكل جنرطشلاب بعلت تسل سانلا .طيلغ
 ٠ ش 8 ى 03

 ءاسضغبلا نم ةياغ نإ :ق رماهتسم ىف لالملا فبيبد وأ

٠ 3 1 

 ءاوتلاب هديري نه ىلإ ب دغلا مَلظ ىف ءاضقلا ريسم وأ

 ءاركنلا ةلعقلاب ابط ةع 2 قرلا نم تبش ثيح هاشلا لتقت
2 2 ٠. : 5 

 ءالسرلا ىلع لبقم الو ب سللا ق كينئيعي رظان امه ريغ

2 1 َ 
 ءاكذ نم روصم بلقب و هظلا ربدتسم تنأو اهارتث لب

 د 0 هارت 1 6 ” 2 ٠

 ءاجيهلا سراوف ىدري وهو ىلوي انرق كاوس انيأر ام

 سفنأب بعلي نكلو جنرطشلاب بعلي ال ىورلا نبا ىأر ىف - مسالا وبأو
 نيباحتم ىف لالملا نايرس لب .« مسحلا ىف ءاذغلا نايرس نم ءافخ دشأ ءاهدب هيبعال

 نم ىلإ بيغلا بجح ىف ءاضقلا ريسم لب « ءاضغبلا ةفاح ىلإ امهب ىهتني ىتح

 )١( مو ص ناويدلا .



 حلا

 رظني نأ نود 6 هبطو هنفب ةعقرلا نم ناكم لك ف هأشلل التاق ةروصضدو « ةنف رد

 اعأكو 3 هرهظب تسدلا نع ريدم ومحو هلتقي ضب لب ًّ همودج نم هناكم لِإو هيلإ

 مهتمدعم ف © عءأ ارعشلا صعب نأ فيك لوألا ىسأيم ءلا رصعلا باتك ىف | رد دو

 هموم هو نمزلا نم ةرم ىوكش مهدئاصق تامدقم ىف ؟ انايحأ نوعضي اوناك « مامت وبأ

 2 لظت ىوكشلا هذه نكأو )ع تاعوطقمو كئاصو ضعب ىوكشلل درفأ نم مهنمنأو

 لق ةماع ةجوم حبصت اهنإؤ ىناثلا ىسابعلا رصعلا اذه ىف امأ « ةيدرف فلاسلا رصعلا

 بصانملا اذإف « عضوم ا اذه ريغ ق اهانفصو ىلا ةيسايسلا لاو الا داسفل ءهمعت ل نم

 هنأ مظعتو عيضولا عافترا اهرعم وشفيو وشفت تاياعسلا اذإو ) اهلهأ ريغ اهالوتي

 « حالصإلا ىف لمأ ال نأك نوسحيو « سأيلا نم ليلق ريغ ىلإ سانلا ملستسيو

 هيلا نايهتي ةياغ رثكتلاو رشلل دعب لامك ميَقْلا تب رطضاو ملظلا مع دقف

 أيعيبط ناك كلذل « الصتم اديها ةايحلا تحبصأ 0 وأ «٠ هدنع افق نجوا

 لوق ةلكاش ىلع « هلهأو نمزلا نم ةريرم ىوكش « ناسل لك ىلع ىوكشلا دجن نأ

 ٠ تر 0 و ٍ #ً نا ا

 ا!'"ريكنوأ كنوفج ضمغف سؤرالا ىلع ىلانذلا فانا

 سلجتشاف كتيب رْعَف فو كيدي ْضبقاو كداوس لئاضو
 سناتساف مويلا ةدحولابو ّولعلا رغّياف ككيلم دنعو

 سفنالاب  ٌررزعتلا نإو  لاجرلا بولق ىف ىنغلا نإف 0 .٠ .٠  2ا :

 ْ . . 2 8 .٠ 8 2 مر ً - 5 ع

 سلفم ةورث ىذو  ىهغ  ةرسع ىبخأ نم ىرت نئاكو
 رع

 وتلا سب

 "سمر مل دعب هنأ لع تيم هصخش رمئاق نمو

 عيضولا عفتراف , ةايحلا نيزاوم تلتخا دف « دح دعبأ ىلإ ماشتم ىدنكلاو

 سعو « ايندلا لزتعاف ّ صالخ الو ءالبلا اذه نم رفع كانه دعي و َ عيفرأا طرصهو

 اذه عشقني نأ ى لمؤت الو : هران سانلا لطي ىذلا ركنلا اذه نع ًاديعب ًاديحو

 . الذ سأرلا . 788 ص ةعبيصأ ىأ نبأ 600

 . ريقي : سمرب () ”ىطأط : سكن : فرشأ : فانأ (؟)
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 ىردزيو . هرب تاحاسو ككيلم ىلإ ءاجتلالا ىوس لمأ نم كلل دعي ملف ٠ مالظلا
 لوقيف ٠ ةيركلا سوفنلا هفاعت لام نم تازلداو هاحلا باحصأ ىديأ ىق ام ىدنكلا
 هقالخأو هبلقب ىغ هتقيقح ق وه ريقف نم مكو « ةزيزعلا سفنلا ىغ ىغلا نإ
 نإو تيم هنإ لب « ةميمذلا هقالخأب ريقف هتقيقح ىف وه ىغ نم مك « « ةعيفرلا

 نم غلب دق ىدنكلا ناك اذإو . هسمر ىف عضوي ملو ريقي ملا تيم ٠ انيح ادب |
 سفنب نورعشي اوناك هدعب اوعاج نمو ءارعشلا نم هرصاع نم نإف دحلا اذه ىوكشلا
 رثكت ىوكشلاو « زتعملا نبا لاثمأ ةعدلاو فرثلا توب ىف مهنم أشن نم ىح « ةنحنا
 0 ' ظ : 2١7 هلوق لثم نم هناويد ىف

 ٍدَكَن نمو مه نم توملا ىلإ برهاف ٍدّكْنلاو سّربلا ريغ شيعلا ف قبي مل
 نيك تفرمأ دق ضليسح ونا اتسيمراكم نه قع رعد ايدك ال

 ءارزولا هل عسوي نكي مل ىذلا ىورلا نبا ساسحإلا اذه قمعتي نأ اًيعيبط ناكو
 نامرحلاب لاو>ألا نم ريثك ىف هنوّقلي اوناك لب ؛ مهاياطعو مهسلاجم ىف .ءاربكلاو

 تناكو «ةايح اب قاضو سانلاب قاضف «ةيرعشلا هتيرقبع ةقد ىف فرعي ٍناكو «ناركنلاو

 ' صلع الو ثيغمالو. اًصصغ اهعرجتي شاعف « نيصلاخ ًاركنو اًرش انفلسأ اك
 ةايحلاف « هل ةفسلف مؤاشتلا حيصي نأو امئاشتم لوحتي نأ اًنيعيبط ناكف « نيعم الو

 ءاكب ىف انعيدب ًاريوصت كلذ روصيو « قاطي ال ءالب اهلكو مالظ اهلكو داوس اهلك

 : (7لوقي « هتدالو نيح لفطلا

 ل ةعاس لفطلا ءاكب نوكي اهفورص نمهب ايندلا نذؤت الل |
 حَسْقأل اهنإو اهنم هيكبي امف الإو
 دّدهم اهاذأ نم قلي فوس اع هنأك لهتسا ايندلا رصبأ اذإ

 ُدَهْشُيَس بيغ لك اهيف دهاشت“ ابّأك لظت لاوحأ سفنللو
 ىكبيف هتدالو ةعاس كلذب رعشي لفطلاو ٠ لاوط لاوهأو لاقث مال 5 ايندلاف
 ةيرخلا ن م افعب قخأ هال 4 ىكبي نأال حرفي نأ نحر نم ناك رسما

 ةعرأر هيف ناك أمم

 ناكل 06 ظ . ١856 ص داويدلا )١(



 ا ظ ظ

 ىذألا نم هايند ىق .هددهتي ام هينيعب ىأر امن أكو « هيف ناك ىذلا ناكملا ىلإ سايملاب
 ] ظ ظ . ءانعو ءاقش هسفن ًالميس ىذلا ضمللا .

 ةقيقدلا فطاوعلا نب ًاريثك - نييسابعلا مهفالسأ رارغ ىلع - ءارعشلا روصو
 رجلا نبا ريوصت كلذ نف « ةيرزلا قالخألاو ةعيفرلا ميشلاو رعاشملا نم ًاريثك اوللحي
 5 ا و ةيخضلو سلا نم مهبولق لكأي امو هداسحلا

 رعدللا .ىعافألاب . ىحت فد هسفن ْق ةئغض ىجاني نم اب 2 ه م
 7 و

 غلوي ىحارج تيمد. ْنِإو ادسح ةولطل ةرفز صهنت تيببو

 0000 ريشيو ىّدألا ةَمُح ةرارسق لكبىل ىغبي لاز ام
 6 عبدي 0 ا باهإلا َلَعَت هِئاد نم هردص ما

 رغرفاف قأشب الرغشم تنك نإ ظ ىغتبأ ال ىلا ىنم ينال
 . هتحت نم بدي كلازي ام وهف « ةهيرك ةروص ىف هدوسسح روصي زتعملا نباو

 هف غلويل هل حرج سمقلي لازي امو هردص ق دعصت هتارفز لازت امو ةماسلا هيعافأب

 كب رت تراشأ اهتمحب غ دلت 22 نرقعك؛ ىربكلا ةماطلا هب كيري لازي , امو. هئامد ف

 نباو . قزمتي نطعم باهإ اهنأكو هردص اياوط تدسفو تلغن دقو « ةثراكلا لوزن
 . هلو ء ميشلاو عابطلا نم اهب لصتي امو ىناعملا هذه لثم ليلحت ىف ىرابي ال ىورلا
 . ةرورض احل نوكت ال نيح دمت اهنأ فيكو ربصلا ةموش اهيف للحي ةليوط ةديصق
 هل سيل هراكم ناسنإلاب هر نيح ةحلملا ةحاحلاو ةرورضلا اهتبج اهتبجوأ اذإ اهب فيكف

 نأ نم لاقي ام عفديو. قاولا عردلاو د ا ا

 دنع سفنلا كو ربصلا عيطتسي ال وهف ' درا اًنعزج قلخخ نم سانلا نم
 , 22 لوقب : دئادشلا

00 

 بكرم عايط مهيف مهربصو مهاسأ نأ شانلا ىتظتي دقو 35 تلا ل 00 0 ملا ع هع 2 َ

 ىلا وقفل ةربإ وأ مملأ : ةمحلا (7) ظ رعش نم راتحملا 6 ص ناويدلا 220
 . 58 ص راشب

 . ام غدلي
 .دسف :لغن ( 4 ) هارس وأ ء ناسللا فرطب هب رش: :هغلو (؟ )
 ,”06 ص ناويدلا ( ه ) | ] ] . هيف هنأسل
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 بكني نيحةبكن وذ هفرصي 2 فّرصم عىشك اسيل امبنأ
 ببسم عاطتسم بيبل لكل امهالك لب امهرنظ امك اسيلو

 ظ َ 5و و 7 7

 بهذيف داذي وأ قايف دارب ةراتف اثم راتخملا هفرصيب

 هتدارإ 0 تاسنإلا انهن تكي نامستكم ممذلا عزخلاو ليمحلا ريصلاف

 ناسنإلا لع نم امه لب « عبط الو امهيف ريج الو « هرايتخاو
 ءاش نإ « هتئي ةعو

 امهلمةحاو أامهنم ةسفن مهي لب« عله الو 0 ةييضصد 0 نإو ةيمصملا كديع مرج

 - . ريصلاو دلخلاو ةعاجشلا نوكت ام عورأ اًعاجش ًادئلج ًارباص

 دهزلا نع لقتسيو رصعلا اذه ةحتاف ذنم اًعيرس ومني فوصتلا ني

 « هلاوحأو هتاماقمو ىملإلا بحلا نع نوثدحتي هباحصأ ىضم ذإ « انمات الالقتسا

 نع عاطقنالا عم كسناو فشقتلا ىف ةفينع تادهاجمب مهسفنأ نوذخأي اوناكو

 . ةيلعلا تاذلا ى ءانفلا ةجرد ىلإ اهب ةوشنلاو ةيملالا ةيدمال ماتلا صواحلاو ايندلا

 نكمي ال ةعول نم مهبولق ىف علد امو قشعلا اذه اهب نوروصي ةريثك راعشأ مهو

 ١ رعاشو فطاوع ن مير قام لكب ر انا راح ىوق بح ةعول « اهؤافطإ

 فنغشلا اذه لوحت دقل لب ءامميظع افغش مهبو ورحم : ارتغش ذإ «ءىش لك نع مهلغشو

 عفري نأو لاصولا ىف هنم نيادآ « هتدابعو هسيدقت نيبو هللا ةي نيب اهيف اوعم+ ةديقع

 اليوط ودبي اًمئاد بردا ذإ ؟ كلذ نوكي ىنأ نكلو « بجح نم مهنيبو هنيب ام

 رهآلا رخآ اردطتم ١ :تارسخ مهبولق ًالمت لاوهأ « امل رصح ال لاوهأ هنودو

 : ' 7 لرقي ذإ ىروناا نسحلا وبأ هوجولا ضعب نم كلذ روصيو « بوبحملا ءاقل

 0 ًافقو اهل ىلق تلعج ابمرارم كغ 0 دقو ىل ةرسح مك

 كايقلب ىظُحَأ وأ كتنيكبأل  ىنفلثُيو ك1 نقلنا اف دو

 ىلا رظتنيل هنإ لب «ةرملا تارسحلا نصّصَنغ عّرجتي ىرونلا نأ حضاوو

 سحيأ هنإ لب « انضلا سحيل هنإو « رظتنملا ءاقللاب هسفن ةحرف ليبس ىق٠.فلتلاو

 اذه قى ةذل اهل دعت ال ةذل دجيل هنإ لب « همقسو هتلعا ءافش دج الو « ةلعلاو مقسلا

 )١( ص ىملسلل ةيفوصلا تاقبط ١١7 .
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  ىتح « أدبأ دمحت ال ىلا هرانو ئاظلا بحلا اذه باذع نم هب لصتي امو مقسلا

 : 9 لوقيل

 الم مقسلل :لوقنب القت قلت : يدع

 هباذع باطيا هنإ لب ٠ عاتم هيبشي ال [عاتم هيف كلج هنآل 57 لع هركشي وهف

 . مقسلاو باذعلا ند لأي دق امب الو هباقب رعشي دعي ملهنآل

 ناك انو يعقل ةةايك ىودضم ىضللا رهثلا رضعلا قاومت نأ طب فاك
 بناها اذه نوروصي نيذلا ءارعشلا ري نمو « ةبغسمو لالقإو سؤب نم اهيف ىرجب

 لا اهلا ناني ينال وتلا قاققلا ناين زغب ناكر قارن ذا نب يكمل ةلكديع
 ْ ْ (59 هلوق

 رع
 ان

 قيمعلاك رح  بارشب قيحرل أ نم تيضر لإ
- 

2 2 00 0 ْ ١ 
 قفقدلا كودسم# ظ لكاب 5 ييسلا لك نم تصصرو

 قيصر كنض لزنع لو حيدلا ةعس نم تصرو

 ةرغاش يع ةوقآلا] 45 انيق قالو متلا قرار ةردكلا ف هيهات خا ناك
 اذه ىف تعستا اهنكاو « فااسلا ىسايعلا رصعلا ىف تامدقم ةفئاطلا هذمل ناكو

 . سانلا لايم 5 نرزتبي مه ةفرح ةيدكلا نوذختي نو ريثك كانه حبصأو . رمعلا

 عاشأو «ةحامة بما رداونلاو تاهاكفلاب ىنت موقلا ةيلعو ءاغلحلا سلاجم تلظو
 « كلذ ىلإ لئاسولا نوذختي نولازي ام اوناكو :ءارعشلا نم ريثكى ةيلزه احور كلذ

 ةاش نودمح نبا ىلإ ىدهي دادنسرخ نب دمحأ نب ديعس ىمسي اصخش دجن نأك

 اهعوج روصي ةراتو اهازه روصي ةرات ٠ تاعوطقملا نم ًاريثك اهفصو ىف مظنيف ٠ ةليزه ]

 : 29 هلوق لثم نم ةهاكفو ةيرخس اهلكو ةباعد اهلك تايبأ ىف اهسؤبو اهنامرحو

 . ؟م4 /؟ بادآلا هز () . ١٠١١ ص ىملسلا )١(

 . ١45 ص بادآلا رهز ليذ (؟)



 <ث33ىىي

 0 يملا

 هلك 7ع ةلديعرب كمل. فنتك دل
 000-5 قناع د20 7 ةدفكتتا قم أب

 2 فرصناو بلقلا بّذع  ْنَه نكي 5-5

 اهقلعت لوطل اهباصأ ىذلا لازهلو انضلا ٠ 0000 تسيل ىهف

 هيلإ تلسوت امفلع لم الجر اموي تأر اذإ ىبح « هارت الو هدجت الو « فلعلاب

 لوت ام ناعرس هنكلو 2. لجيلا اهعمطأو . اهمس نم اهئربي نأ تعرضتو

 : فرصناو اهبلق لآ دقفء فق هنأ ول متت ىهو « ةعوللاو ةرسحلا اهل اكرات اهنع

 دئاومو ةلكألاو ءالقثلا فصو رصعلا ىف ًاريثك اهب اوردنت ىلا تاعرضوملا نمو
 دقو « ةريثك راعشأ هلك كلذ ىورلا نبالو 5 ماعطلا ةلقا نم اهيلع امو ءالخبلا

 هيف بقعت دقو لزلاريوصتلا نم ًاديدجانول ءاجحلا ىف هراكتبا ىلإ انفلسأ اهف انرشأ
 «ةليوطلا ىحللا باحصأو بدحألاو نينيعلا ظحاج لثم نم ةيقلحللا بويعلا باحصأ

 . هروصو هموسر لك ىف اكحضم انيلزه ضرع مهضرعف

 ىميلعتلا رعشلا وم

 ىميلعتلا د ءارعشلا نأ لوألا ىبابعلا رضعلا باتك انفرع ]

 ةعبرأ وحن ىف ةنمدو ةليلك هيف ظن دقف ٠ ع ديمحلا ديع نب ٍنابأ همدختسا نم عربأ نأو

 ريشدرأ قريسو ٠ ةاكزلا»و موصلا ىبابب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألاو « تيب فلأ رشع
 نفلا اذه لظو. قطنملا م يش اهنمض لخل أدم ف ةديصق ظن اك نور

 نباو مههلبا نب لع مهتعلتب لرب ءارقلا عي درع وحبي لاق اي دابا هني اال



 535 ا/

 عقت خيراتلا ىف ةجودزم مني ٠ ىبعف مهالا نبا امأ . ديرد نباو رتعملا
 .ةقيلخلا ءدب هيف لوانت ءزج:: نيءزج ىف اهلعج ء تيب ةئاماث نم ريكأ ىف

 لوألا ءزحلا ىف رثأت يرو « ءافلخلاو مالسإلا خيرات هيف لوانت ءزجو «ءايبنألا خيراتو

 ءزحلا امأ« قلخلا ءدب ف تناك اهنإ اهنع ةاورلا لاق ىباو نابأ ىلإ ةبوسنملا ةديصقلاب
  اوركفي مل هلبق نم ءارعشلا'نإف هيف اًقباس دعيف .ءافلحلا خيراتب صاخلا وهو ىناثلا
 هيف رتاوبرلا لع لوألا ءزخلا| حتتفم ىف اصيرح هأرثو خيراتلا اذه مظن 2

 ظ : مدآ رع هن ياو عارخما

 0 امج 58 ٌ ْ ْ م 1 : 3

 قحلا كذكرمذ دصاقملا ةلاسمه 2 قلخلا عءادتبا نع قلئاس 5

 تاسئيه ولوأو مولع ولوأ ٠ تاقّذلا نم موق نو
* 

 ١  00ظ 0
 دراوم اوفرعو راثالا ل ىف اوغرفت ٠ رابخألا

 اليزنتلا» ليوأتلا اومكحأب اليجنإلا»و ةاروتلا اوسردو

 ءاقبلا» ةردقلا هل ْنَمم لاشي اه لعفي ىذلا نأ

 َظ .ءاشنإ 7 قلخ ًاشنأ 0007

 لاجر نع ءايبنألا صصق ن "4 هي أمو 0 5 هذحتام رك ذب ىبع 5 حضاوو

 - نآرقلا وأ ليزنتلا ةسارد اومكحأو ليجنإلاو ةاروتلا اوسرد نيذلا «رابخألاو راثآلا

 خيرات ضرع ىف ذخأيو « ليباهو (ليباق ) نياق مدآ ىبال ضرعيو « ميركلا
 ةصاخو « مهم اوقأو لسرلا نم هيفلاخو نافوطلا ةصقو حونب اثداب « انعابت لسرلا

 ١ هيتحوز 'ى اليو 6 دليحوتلا ىلإ هتوعدو . مانصألل هرسك نم ناك 7 ميهاربإ

 ةليبقلا راوج ى ليعامسإ اهنبا عم نيمألا دلبلا ىف رجاه ىلكسو ةراسو رجاه
 روصيو هتوخإو فسود ةصقو بوقءيو قحسإ نع ثدحتيو 6 مرج ةعدقلا

 ناهلس رك ذي اك « رصنتخب عم مهرابخأ ركذيو ' 2 مهئايبنأل ليئارصإ ىنب نايصع

 نم لوألا ءزحلا ىهتني كلذبو 2 ىسيعو ىحيو ايركزو رضحل او سنويو بوبأو
 حيسملا نمز نيب مثألا لاوحأ نع ثدحتيف ىناثلا ءزجلل ميدقتلا ف ذخأيو . ةزوجرألا



1 

 هللا ىلص لوسرلا ةعلطب ايندلا تقرشأ نأ ىلإ مثإو كرش نم داس امو مالسإلا ءىجيو

 : لومي ٠ ىلسو هيلع

 ءايشألا اهتدج تدواعو ءايضلا ةملظلا لازأ مث

 هللا هيلع لص دمحم هاوألا بجّتنملا ُمهاتأ

 6 ةنيدملا ىلإ هت هترجهو هل ممهوصخو كنه و لهأ فقومو هتلاسر نع ثدحتيو

 ةدملا ددحم ع أدو « رهشلاو ةنيسلاب الاد هدعب نم ركب ىلأ ةفالخ نع ثدحتي

 : لوب 6 هدهع 3 لامعالا مهل صرعي اي « ًاقيقد ادي دحن ةمغيلخ 53 اهملو ىلا

 ررعلا كلت“ ةمايأ تززريف مح ركب ىنأ دعب نم ماقو

 ""سطاعملا ىلع مورلا ترخو 2سراف كولم هنم تءعضعضت

 مه اتعتبب ةيعأ ىبيىلإ لقت م“ بلاط ىبأ ن , لعو ناهمع نع ثدحتيو

 نب ديزي ىلع ىحتتيو ( مهدوهع ق ثادحألا مأ بقعتي ا5 « ةفيلخ ةفيلخ
 ةفيلخ ةريس ىلع ىثي داكي الو : هدهع ىف نيسحلا لتقمل فينعتلاو موالاب ةيواعم
 ىلإ لقتنا مث . ءانثلا ضعبب هصخ هنإف زيزعلا دبع نب رمع نم ناكام الإ ىومأ

 : مهيلإ كلملا ناحخبوص لوحتو مهتفالخل اللهم نييسابعلا ءافلخلا نع ثيدحلا
 ماظتناو هتفالخب داشأ لكوتملا رفمج ىلإ ةفالخللا تهتنا اذإ ىتح . مهب ًاهونم

 هيلإ تراصامو هل كارتألا ةنغارفلا لتقل ىسأيو ٠ هدهع) ةيعرلاو كلملا نوكش

 ظ :* :لوقي .لالتخالا نم ةفالدلا
 2س أ

 1 0 ُُ 2 ٠ ْ ّ و وو 6

 100 1 ع !
 افالخ هكلم ىف ىرت امف  افارطألا هب هللا نكس دق

 ولا ع 0 6< م "م

 هنعارف ةبصع مهتدعاسو هنغارفلا هلتق ليت مث

 لالا اىنأ كلملا حبصأف | لا نم نر ,عبرأل

 ) )1١سطاعملاو . تلذ : سطامملا ىلع تري :
 فانآلا .
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 « ةرجهلل 748 ةنسل هالت ىذلا نيعتسملا مث رصتنملا ةفيلخلا هدعب ركذيو
 ةزودرالاو . هتايح نم ةرخخأب ةزودحرالا هذه ظن هنأكو 559 ةنس هدهعل قوت لقو

 . ةرابعلا ف 17 ةغارمسلا ف ةلووس عم جسنلا ةيوق

 امهنيب تناكو هرصاعم ىسابعلا ةفياحلا دضتعملا ةريسرظنب دعب وتعملا قرا عرتو

 ةفالخلل ادعم اداعأ دقو « دمتعملا دهع ىلو هلبق نم قفوملا هوبأ ناكو « ةقيثو ةقادص

 امزهو جنزلا ةروث ىلع ايضَمف عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اموحن ىلع اهتبيه ةيسابعلا

 - مايأ تناكو . ةيسايسلا كالملا نوئش تماقتساو «رئاث لك سافنأ ادمخأو رافصلا
 تو

 نبا هقيدص ىمفن ىف ديعب عقو كلذا ناكو : راهدزاو ةيهافرو نمأ مايأ دضتعملا

 عا هكلاو ةساسلا لاوسالا زارقعلا ووضت 2103 وجا ةلريست مظني نأ ىأرف زدعملا

 هلبق ر ومآلا ثعشت نيب انراقم ء هدهع ىف لدعلا نم دالبلا مع امو ةيداصتقالاو

 ةالصلاو هللا كم اهدعتتفا لقو َ تس ةثاعيرأ وجل 2 ىهو )أ هنمزأ اهماظتناو

 تناك تك و كيفتلملا ةريسريووفت ىف ذخأ م : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 نوبهنيو تامرحلا نوكهتنيو مهنولتقيو ءافلحلا نوعاخي كرتلاف « ةلتخم هلبق ةفالحلا

 : لاومألا

 هفاخملا» َبعرلا اهودوعو هفالخلا او رقفأ ىبح كاذك
 ١ عا ب ٠. 9 ب 7 د 3” 0 - 3

 جفزلا كئاق مههمدمتي 6 ناكم لك ف راوثلا اضو م ماثالا ماظع تيك -'رأو

 نيذدلا داوملا زدعللا 0 رك ديو . زاوهالاو ةرصبلا برو لافطالاو خويشلا لتاف

 ىذلا سأبلل ةروص قذوملا ناكو . دضتعملا هنباو قؤوملا هل ىدصت ىبح « مهمزه

 نيديدَش حارصر داود ا م 5 هادعر 5 للا مزدلاو ناب هلع نيل

 هع زه 4: 2 جارنا كعب رافصلا بوّقعي فبراحو - نيييم لا نصتلاب هل هللا ىضف

 قاذأاهو هنايغا مافتا لباب نب ليعامسإ رقصلا ىأريزولاب هايكنتركذيو  ةقحاس
 رسوملا هايأ ثريال ثراولا ناك ىتح . قاطيال لظ نم بعنلا ه دوذجو هلامع
 عم « ًارسق هلاومأ هنم بصمت ىرعلا رجاتلا ناك ىبحو :ةظهابلا ةوشرلا عفد اذإ الإ
 ىبح دضتعملا لبق اًديشاف لظلا ناك اذكه . كرشلل هقانتعاو ليطعتلاب هناعإو هنوجم

 ا

 راوثلا عراسو « هنودب اهتايح حلصتال ىذلا لدعلا اهيف رشن ةيعرلا نوئش ىلو اذإ

 . 48١ ص ناويدلا اهف رظنا 010(
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 باحصأ ىلع دنحلا ”ضبقو . صوصللا ب رهو ءهماقتناو هثطب نم اًفوخ ناعذإلاب

 خيشلانب ىديع نبا ىلإ هلسري ثعبو . لالغألاو دافصألاب مهولبكو بلسلاو بهنلا

 نم نادمح لزنتساو « ةليلج الاومأ ىّدأو اًفئاحخخ لستساف « هدعوتيو هرذني

 مو همذ قف ليطيو ٠ جراوحلا ةارشلا بحاص 0 .٠ نيدرام ىق هنصح

 ظ ءاضقملا نم ناك امو تاسارخمب ةعره ل عفار ةرو* ى ليطي امك ؛ هراصنأو هتديّقع

 ىلإ راذآ رهش ٠ نم جار ,كلاب ةبلاطملا رخأ دق دضتعملا ناكو . دادغبب هيلو اهيلع

 عارزلاب اليمج ًاعنص كلذ ناكو : داصخلا مي ىبح ناريزحح نم رشع ىداحلا

 بيذعتلا فوذص كلذ ايانث همس ةمركملا هذهب زتعملا نيا داشأف ٠ سانلاو

 . فنعلاب مهنم جارخللا لاومأ جارختسال اًدبص سانلا ىلع بّصُنت تناك ىلا

 نولكنيو مهنوةهري نولازيال اوناكذإءةيسايساا ةايحلا نع انثيدح قف كلذل انضرع دقو

 . ةلمج نوكلمام لك نع اوازانتي ىحو « ةمواقملا ىلع ةردق مهبف ىبتال ىح مهب

 . ةريبكأا هتكربو بابراا هرصق ةصاخو ةخماشلا دضتعملا ةينبأ نع ثدحتيو

 دضتعملا دامخإ نع هئيدح ىلإ دوعيو . ايرثلا م ةفورعملا هروصق دحأ وهو

 فيك روصيو « هريزو هللا ديبع نب مساقلا مهسار ىلعو هيفظوع هونيو تاروثل

 اعطاق ًاداسف ضرألا ق ثيعي ناك ىذلا كردم وف حلاصب هداوق ضعب كتح

 امك «٠ لاومألل اًيهانو تامرحلل اًنكهتنمو ءامدلل اًكفاس جاجحلا ىلع قيرطلا

 رافصلا ثيللا نبورمع ىلع ناسارخخ ىلاو ىناماسلا دمحأ نب ليعامسإ ءاضق روصي

 ناتسربط اهلثمو . ةعاطلا ىلإ ةنعذم تداعف « سرافب هيغ ىف ىدامت املط ىنلا
 فيصو ىلع هؤاضق كلذكو . ىرولعلا ديز نب دمحم ىلع اهيف نييناماسلا ءاضقو 0 ش

 قيزممو ةطمارقلا نع زتعملا نبا ثدحتيو ..روغثلا ىف ةعاطلا ضقن نيح مالا

 ضيفنو )َ ةطمارقلا ىلإ دوعيو 3 ءادقلاو ةندملا 85 يرق مهلا

 ) ا ةقرف هيأ قف تياينع تعب ىلا ةيلاغلا ةيعيشلا 0 0 0 ظ 0 0 ١
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 هفورعم  اهئيعب ةنيدم  هفوكلا ثيدح نآلا د ظ
 - يف 5 ِ 1 1

 همألا رمأ تيتشت اهّمه» هّمئأل» نايدألا ةريثك



 لا

 قمل ا هلتقو بلاط نأ لعل اهلهأ نال ذخن نع ثدحتيو
 : لوي َِم 20 راسو راكبا وي 35 .مهنيعأ تحت هعرصمو

 ماسمفلا لعفي كاذك االهج 0اوحانو هدعب نم اوكب مث

 نم ال قرفلا لك تبنمو لالض لك سأ مهلءجيل ىبحخ مهمذ ىف غلابيو
 | ىلاطلا مالغ لبش راصتناب هونيو . جراوخلا نم اًمضيأ لب 6 بسحف ةعبشلا
 ى انب رم امودعن ىلع سوق ىلأ ن نأ مهدئاقل هرسأو ةفوكلا داوس ىف ةطمارقلا ىلع
 ةنسلا ىهو . دادغبب رسحلا ىلع 584 ةنسل هياص نم ناك اهو « عضوملا اذه ريغ
 كلتل همظن نم غرفي ملزتعأا نبا نأ ىلع كلذ لدي دقو . دضتعملا اهيف قوت ىلا
 2 اذه ةرخأب اهيلإ فاضأو كلذ لبق اهنم غرف اعرو ٠ ةنسلا هذه ىالإ ةروحنألا
 دضتعملا ةافو ىلإ ريشت ىلا ةريخألا ةثالثلا تايبآلا اهب قحلأ هنأ ف بيرالو اعزجلا

 قوفتت ىهو . جسنلا ةيوق .ةزوجرألاو . نيتئامو نينامتو 0 ماعل هتفالخ ءاهتناو
 ءاعيدب اقسانت ةغايصلا اهيف قسانتت ذإ ٠ مهلا نبا ةزوجرأ ىلع فاخلا اذه

 .ةيوق ةيوبحب قفخت يلعجي اع هرعاش.مو زتعملا ن با فطاوع وشو اهيف ودبنو
 اهبلاوج عيمج نم هدهع 0 بعشلا لاوخأو دضتعملا ةريس اهيف عدوي نأ عاطتسا دقو
 لثم خيراتلا بتك نيبو .اهنيب ديعب .نوبو . ةيداصتقالاو ةيعامجالاو ةيسايسلا
 ضعبو بورحلاو تاروألا فرعت امتإ بتكلا كلت ىف « ةيحانلا هذه نم ىربطلا
 كلت ىف امأ « بعشلا 1 بناوج نم بناج ىلع انعلطا املقو ؛ ىريكلا لامعألا
 اسملظ نوجسلا ق هب جّرسيو هشونت بئارضلا ةايج طايسو نام لاا يتلا ةزوجرألا
 ' [نايغطو يغب هنم بتالست هلاومأو اناودعو

 ناويد 5 هندي: نعشلا مغني ؛ ًاريبك ًيوغل اًملاع ناكف دب سند نيا امأو
 ] اذه ىف هاام رهشاو فراعملا ىضعب هراعشأ نه ةفئاط نيمحدفتب ع دقو عوبطم

 هنباو زاوعألا ىلاو لاكيم نب دمحم نب هللا دبع اهب حدم ىلا“ '”هتروصقم بابلا
 ءامتيب نيسمخو نيتئاموحن ىف اهلعجو روصقملا فرحلا ىلع اهتيفاق ىب دقو« ليعامسإ
 ةقيرط ىلع بيسنلاب اهلهتسا دقو ..2"ةغللا ىف روصقملا ثلث اهنّمض هنإ لاقيو

 )١( ىهو « ناويدلا ىف ةروصقملا رظنا 2 ٠ ىدادنبلل بدألا ةنازغ (؟) م/٠00.
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 : هلوقب امل اًحتتفم ءامدقلا ءارعشلا

 , ظ
 ش 2 - رج

 ا""اقنلا راجشأ نيب ىئازخلا ىعرت  اًهملاب ٍءىبش هبشأ ةيبظ اي

 نم لمتحي هنأ فيكو « قارفلا لوطل هداهسو هبحو هبيش نم وكشي ىضم دقو

 طرا همك فيك فقل لقب مصألا رخصلا هلمت ال ام هباذعو قوشلا مالآ

 هيلع بصي ىذلا رهدلا ىلإ هجتيو « قاطت ال اًصَصّغ اهلك هتاح تدصأو

 : الئاق باطحلاب نملا

 00| ىبتعلاو كفار نإف دعتاف 0 كت مّ نإ رهد أد

 ”ىّدملا 5 رع ةيكلل مزاج .ىنأ رهقاب تسال

 0 5 ش 1
 ع ”ايوعاول نم ماغل شاج  اذإ رودصم ةثفن اهنكل

 سس

 كبامخوا ىح ال دح ال ةوقو ةبالص هبوطخخو رهدلا نمي مامأ ضل وهو

 نأ لبق مهيلع رهدلا اطس نمي ىزعتي ىضم دقو ءاكش الو ملأت ام كالفألا هيلع

 نع ثدحتي درطتساو ٠ بلهملا نب ديزيو سيقلا ئرما لاثمأ ن م مهلامآ اوققح

 ترس امنأكو : دنه نب ورهتو نزي ىذ نب فيس لاثمأ ةعاشلا مدها ىوذ ضعب

 ق ضيفيو «سرفلاو فيسلا هاقيفر برحلا ةدع ىوه اذإف مهتعاجش هحور ىف

 فصيو . ةلقتسم ةيوغل ةلاسر هيف بتكي هنأكو . سرفلا فاصوأ ق ةصاخو ا.يفصو

 كعصو هنم غرف اذإ ىبح . نيريمألا حيدم ناك 1 ا زاوهألا ىلإ هتلحر

 لثم نم انا كش ليد ى ةفئاطب كلذ 5 هيأ تيلخ ةرحأس ةاتؤ

 هدأ و
 هلوق

 ىعَو 3 5500 انندح نكف هدعب ثتسدح عرملا 0

 . نيك اكسلا : ىدملا : ىئازحلا . شحولا رقب : اهملا )١(

 :امعا. ناقل للف نزلا ١ ماغللا ( 4 ) . لمرلا نم ةعطقلا : اقنلا . بيط هرهز تابن

 طقس . قفرتلا : داورإلا . نأت :دنتا (؟)

 . مظعلا نع محللا لصفت : قرعت (+)
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 همشجت ام ًاروصم ء«ةيتفلا ضعب عم ءارحصلا ىف هل ةلحر فصو ىلإ درطتسيو
 لمتني مم «هلوح ىوعت بائذلاو رابالا نم هلزني ناك امم باعصلا نم ىرسسلا ىف

 لب « هيفخي الو كلذب حرصي وهو « اهب اًموهنم ناكو « رمكلا فصو ىلإ ةأجف

 ةزوجرألا هذه نأ فيرطلاو .هيهتشد شي ناك ام لك نم بع هنأب هحيرصت ىف عستي هنإ

 قمعتت ال ةغللا ق ةروصقملا ظافلاألا ظفحي سانلا ذخأ ىلإ ديرد نبأ اهب دصق ىلا .

 ةلهس بيلاسأ ىق اهظافلأ نم ةرثكلا كلس نأ عاطتسا دّمتف « ىظفللا بارغإلا ىف

 ىلع لدي امم « بارغإلا ىف قمعتت ال ىرخألا تاغايصلاو بيلاسألا ىبحو « ةريسي

 ] . ةعرابلا هر ردا هترتكم

 ةيوغللا ةياغلا هذه اهيف حضتت ىرخأ دئاصق ةديصقلا هذه ءارو ديرد نبالو

 عم ىلع تلمتشا دقو « دودمملاو روصقملا ىف ١2)هتديصق كلذ نم « ةيميلعتلا

 هلوأ لا حتفي مع اهأدب دقو اهتدام سفن نم ةدودمت اهلثمو ةروصقم ةملك نيسمخو

 ::هلوق لفم نع تلت لاو نكورو رص

 ءاوسهلا ةقرافم ررذحاو ئوهلا دهملإآ .قنكرت ذل
0 

 ءارثلاب كريغ 2 زوفيو  ىّرثلا ىلإ ريصت أمري

 ؟ ىكللا 00 فاتح لاو نمو رت هلأ ريتك امب كلذ التو

 ىّوس : لثم دحاو ىنعملاو « دميف حتتفُميو ء رصقيف هلوأ رسكي ام مث . ءاوللاو
 . ءاقلو انقل : لثم « دحلاو ء ىعملاو دميف رسكيو « رصقيف هلوأ مضي ام 6 ءاوسو

 . ءاذغلاو | دسغلا : لثم دحاو ىبعملاو « دميف رسكيو « رصقيف هلوأ حتفي ام م

 رسل احسلا :لثم ٠ : فلتخم ىبعملاو « دميف رسكيو « رصقيف هأوأ فام

 0 ىحض : لثم « فلتحم ىعملاو ء دميف حتفيو « رصقيف هلوأ مضي ام م

 هيلع ادروم ةغالا ءاملع ضعيل اًنيدحت اهمظن «بيرغلاب اهالم' ””ةديصق هناوبد قو

 (« نيتتباسلا نيتيميلعتلا نيتديصقلا ىلإ "مضت كلذا ىهو ؛ ةدبالا اهظافلأ نمةريبك ةفئاط

 )١( نعينعلا نرش ةرهاقلا عبط ) ديرد نبا ناويد +
 سمشلا عافّترأ تقو : ىحضلا (4) .79 ص

 )١( راها : ءاحضلا . لمرلا مطقنم : ىوللا .
 . 88 ص تناويدلا (6) : ءاحسلا : ساطرقلا : احسلا (*)



 ٠ اا

 انمدق ام بناجي ناويدلا ىف اًضيأو . ةحضاو ةيميلعت وأ ةيملع ىرخألا ىه اهتياغف
  اهتيناث ىو «ثنؤي الو مسحلا ءاضعأ نم ركذي ام اهالوأ ف عدوأ' ١ تاعوطقم ثالث
 ' رخسوحنلا اذه ىللعو .ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوجي ام اهتثلاث قو ء ركذيالو ثنؤي ام

 داوم نه. هلبق لمح ام بناحي ةيميلعت ةيوغل داوم لمحيل رعشلا ديرد نبا
 . ةيخيرات ريعو ةيخيرات

 )١ ( ص ناويدلا ١ اهدعب امو .



 لاس ت/رشفلا

 ءارعشلا مالعأ

١ 

 011 مهحلا نب ىلع

 دحأ لزت دقو « نييشرملا ىؤا ن .٠ ةماس ل ىلإ مهحللا ن ؛ ىلع بسن عجري

 معلا ءانيأ نم هنطوتسا نم عم ىلانلا دلبلا اذه نطوتساو ناسارخب ورسم ةنيدم هدادجأ
 هحئادم ىدحإ ىف مهحلا نب ىلع ريشي نطوملا اذه ىلإو . ايسآ طساوأل نيحتافلا
 نييرمألا نم نييسابعلل اولادأ نيذلا ناسارخ :لهأ- نم هنأ رخافي ذإ ٠ لكوتملل
 . :2 9 هلئاق

 و 00 8 ت0 و 2 , 3 3
 لوصوم مك زغب ىزعو ن ١ اسارخ ىلصاو حضاو ىبهذم

 - ضعب عم دادغب ىلإ ًاركبم ناسارخب هدادجأ نطوم نع لحر مهحلا نأ ودبيو

 نومأملا هل حتفيو . ةلودلا ف فئاظولا ضعب لغشو قزرلل انبلط هترسأو هتوخإ

 "9دادغب ةطرش قئاولا دهع ىف ىّنلوتيو روغثلا ضعبو نميلا ديرب هيلويو «هباوبأ

 ضعب نم لدي امم « سيردإ هنباو نامع هيخأ ق راعشأ مام ىلأ ناويد فو
 ةنسلا طبضلاب فرعُد الو . ةهاجولاو هاحلا ضعب ةرسألا هذهل ناك هنأ لع  هوجولا

 نأو ةرجهلل 14١ ةنس هدلوم نوكي نأ بلغيو « ايلع هنبا مهنا اهيف بجنأ ىلا
 ليمج د عراش ىف هراد نم فلتخي هرافظأ ةموعذ ىق هارنو ؛ هسأر طقسم دادغب .نوكت

 تاقبطو 844 ص فابزرملل حشوملا»و 4 هراعشأو هتمجرتو مهحلا نب ىلع ىف رظنا )١(
 عبط دقو ١54 ص ىلعي ىبأ نبال ةلبانحلا م4١ ص زتعلا نبال ءارعشلا تاقبط
 ليلخ قشمدب ىلرعلا ىملعلا عمجلا ىف هناويد (ةيرصملا بتكلا راد ةعبط) اغألاو

 . ةميق ةمدقم هل عضو و مدرم ةعبط ) ناب زرملا ءأرعشلا مجعمو "0

 . 75 ص ناويدلا (؟) نبال نايعألا تايفوو ٠+١ ص (ىبلحلا

 . 4٠0/0 دادغب خيرات (؟) م+١07/1 دادنب خيراتو لع ى ناكلخ
 ةنس ىف ةرهازلا موجنلاو ريثألا نبا خيراتو

 مه



١0 

 موي تاذ هتتفلو «نيعمتجم اًثانإو ًاروكذ لافطألا هيف ملعتي ناك ىحلاب بانك ىلإ

  2حاولآلا ضعب ىف اهيإإ بتكف قاقدلا اهنساحمب ةريغص 29: 

 اناريح راص ىح كبح دهج نم نايا 0 قلاب

 ىلا: ئخت لا هده ناكر هبيظن رع لرأ كمل اذهان كتاناززلا نضعيمكو

 لأسف « اًبعلو اًثبعو اًنبغش هيبأ ىلع رادلا الع لازي ال ناكو . هتقطنأو رعشلا هتمهلأ

 نم ىلع ظاتغاف «هسبح ىلإ ممل هباجأو « هل اًنييدأت هسيحم نأ بانيكلا ق هملعم
.) 17] 

 تنسم جودا قش َْق 2 للا بتك نأ ثبلي و ) ادد اظيغ هيدأ

 م

 مهجلا ةظاظف كيلإ وكشأ مأ نم  كيدفأ اتمأ اي
 ىو و و ً و 0 2و 5

 مرج الب اروصحم تيقبو مهلك نايبصلا حرس دق

 5 اصاهرإ م ءاجم ا اذه ناكامت أكو 3 هحارس قلطأو أ كنع نا هأ تلعسوتو

 لدت امهاتلك ناتئداحلاو . اهران لعب أمف ىلصيس ىلا هناسل ةلدح نم همأإ رهاب يس

 ناكى حن اتكلا ىف هسورد ىهمل دكي م هنإف ًَ ةركبم تحتفت ةبرعشلا هيرو م نأ ىلع ]

 ملع نم اًئيش باستكلا ىف نوملعتي اوناكو .رسي ىف رعذلا مظني ًارعاش حبصأ دق
 ثيداحألاو ناهعالا صخعبو نآرقلا رودس صعبو ضو رعلاو وحنلا ندو باسحلا

 ىلإ بابشلا عم كلذ دعب حوريو ودغي ناك هنأ ق بيرالو . ةيوبنلا
 نم ءىش ىلع علطا ابرو « اهن اهنم لهني دجاسملا ىف نيملكتملا ءاملعلا تاقلح

 فلتخا ام ًاريثك ةقلح عماحلا دجسملا ىف تناكو . هرصع ى هتادل عدص لئارآلا مولع

 ىق ةعمج لك نوعمتجي اوناك» ذإ ءارعشلا ةقلح دصقنو « هتبذتجا ام ًارثكو اهيلإ

 هباحصأ ىلع مهنم لك ضرعيو رعشلا نودشني « دادغب عماج ىف مهب ةفورعملا ةبَملا

 فوعت ةقلحلا هذه قو . (« ةقباسلا ةعمخلا ىف مهتقرافم دعب همظن دق نوكي ام
 يي وسم يسوم

 )١( ص ناويدلا ١84 . ص ناويدلا (؟) ١8١ بنذلا : مرحلاو .
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 كلذ روصو هدو هافصأ ىذلا مامت وبأ مهتمدقم فو هرصع ءارعش نم ريثك ىلع
 ] : "7 هلوق لثمب هرعش ىف اًعئار ًاريوصت

 مامغ نم ردحت ْبُْذَع انّوامف لاصولا كم ئفلتخي ْنِإ

 دلاولا ماقُم هانمقأ بدأ اَنَتْيَب فلو ِبَسَت قرتفي وأ

 نيرصافلا ةارردلا نور طقل احا يح دير نرسل رواد صدي
 ء هيلع دوفولاب نوظحي نمو مصتعملا حا دم نم حبصي وه اذإو « دويعلا هلا

 ع هحدمب قئاولا ىلع دفيو . (9 قارعلاب داولخ ناظم لخهلججيبف دن تحعتو

 هارن ذإ « هلمع نع هلزع هنأ ودبيو“ « هنع روزي ناك هريزو تايزلا نبا نأ ريغ

 نيبو هنيب ةقيثو ةلص دقعي هارن ءانثألا هذه ىو . ؟هبضغ . ماج هيلع بصي
 ةنس قوتيو « مامت ىبأ هقيدصب كلذ ىف اًنيستؤم « ناسارخ ريمأ رهاط نب هللا دبع

 هيكبيو ناسارخ ةيالو ىلع هتفيلخ ًارهاط هنبا هيف ىزعيف « ةرجهلل نيثالثو نيتئام
 . اراح ءاكب

 نم حبصي ذإ ةرجهلل 77 ةنس لكوتملا ةفالخ عم مهلا نبا ىلع ايندلا لبقتو

 هنيب رودي امب هيلإ رسيو « اًيدنو اًسيلج هذختيو « هسفن ىلإ ءارعشلا برقأ
 هلاومأ هيلع قدغيو « زتعملا مأ ةحيبقو ةبوبحم لثم نم هتايظحو هيراوج نيبو
 اافعت انوا انسي ناتر د هديبو اوي هيلع لخد هنأ ةاورلاىوريل ىح هزئاوجو

 ىلع اهتميق ديزت تناك امهنم ةدحاولا نإ نواوقيف ةاورلا غلابيو « اًناسحتساو
 تناكو « نير دلا ىدحإ هل مدقي هتلعج ةديصق مهلا نبا هدشنأو « فلأ ةئام

 : ةهيدبلا ىلع لوقي مهحبا نبا عرسأف « هراسي ىف لازت ال ىرخألاو « هني, ىف
 0 و م © ص 8 2 ْ 2 و
 راحبلا هرحب نم فارعت لدع مامإ أر نم رسب

 راهنلا» ليللا فلتخا ام هينّب ىو هيف كللا 1 : و
 2 2 ّء 1 صم هر

 . ١١مل ص ناويدلا (*) .١4ال/1 مامت ىبأ ناويد )١(

 ظ .؟١٠1/١٠ فاغأ (؟)
 ىناثلا ىمابعلا رصعلا ظ
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 راغت 2 امهاتلكك هيلع  ناتَرَض دوجلا ىف هادي
  ناسيلا هلثم تنتأ الإ  ًائيش نيميلا هته . ةكنأت مل

 هتمزالمو لكوتملل هتمدانم ىف نوكي دقو .2ةيناثلا هاطعأو ابرط لكوتملا زتهاو

 هتفالخخ ىف لوألا مويلا ذنم لوحتي هارنو . رضا ليمج اًمفيرظ ناك هنأ ىلع لدي ام هل
 لمع كانه سيلف « مالعإ ةادأ هبشي ام ىلإ لوحت دقل لب « هتاعد نم ًاريبك ةيعاد

 هل ةوعدلا ف 0 هنإ لب « ةوعد ىلإ جاتحا نإ هل وعديو الإ لكوتملا هب ضهني

 ديشيو هراعشأ ىف هب فتهيو الإ هيونتلا قحتسي لمع كانه سيلو . ةطرفم ةغلابم

 لامعلاو باّستكلا ضعب وأ ءارزولا ضعب ىلع بضغ نإ وه ىحو « ةديعب ةداشإ

 ماع لمع لوأ ناكو . ديدشلا ليكنتلا مهل اًمبلاط هراعشأ طايسب مهيلع طقسسسي هانيأر

 ؟ عضوملا اذه ريغ ف انب رم اموحن ىلع نآرقلا قلخب لولا "ةنحم هفقو لكوتملا هب ضهن

 ءاهقفلاب اوفنسعو « ةاودلل ةيمسر ةديقع لوقلا اذه اولعج نومأملا ذنم ءافلحلا ناكدّمف

 لكوتملا لو اذإ ىبح « آديدش امفنع لبنح نب نيخلا مهتمدقم قو كلذل نيركنملا

 اهباحصأ مجن لفأ كلذبو« ةريطخ ةنتف ىلإ ىدؤت نأ تكشوأ ىتلا ةنحما هذه فقو

 لازي الو . ةنسلا له ءاهقفلا مجن عطسو اهب ءافلحلا نورغي اوناك نيذلا ةلزتعملا نم

 ىدؤتو 0 نأ ىبثخي ناك ةئتف عدص لكوتملا بأ ذإ « نعل انيردنتد مهلا نبا

 مهفصيل ىح « ةلزتعملل اميمذ ءاجه ليكي كلذ ءانثأ ىف هارنو « ريطخ رش ىلإ

 : 29 هلوق ةلكاش ىلع رفكلاب

 ربدملا لبقلا اهيف طبخي ةفْجَر ىف ضرألا لهأب ماق
 ودود

 رتفي اهدقوم الف  وبخت  اهّران ال عايمع ةنتف ىف
 رضحَي نم َبئاغلا ْغْبَيل -ةضوبقه  نسلألو لاقف يف “وا 5 5 و يي

 وده ع
 رفكأ الو هللاب 2 كرشأ ال هلل ىلع تلكوت ىنإ

 ردسقأ هبو ىلوَح هللب هنود نه ةردقلا ىعدأ ال "0 07 : ص 2و
- 

 )١( ص ناويدلا ١5 دقعلا رظناو ١ .

 ص ناويدلا (؟) ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنخل ةعبط ) ديرفلا 7 .



 "1 ظ

 ناسنإلاب ىدؤي نأ هنأش نم قولخم نآرقلا نأب لوقلا نأ تايبألا ىف ,عزي مهلا نباو

 ناسنإلا نأو ةدارإلا ةيرحم لوقلا لكوتملا نع ىني ىضم دقو « هللاب كرشلاو رفكلا ىلإ
 ذخأي ىبس وهف « ةلزتعملا نمؤي ناكام ودن ىلع « هتردق هل ءاشت امك هلاعفأ فرسصي
 هءازإ هل لوح ال ناسنإلا ىلع رودقم ردقو ءاضقب ءىش لك نأبو «ةنسلا لهأ لاوقأب

 مالسإلا ىف لوألا ةدرلا ىلع ىضق ركب ابأ نأب معزي ةديصققلا سفن ىف هارزو . ةوق الو
 هب ايرح ناكو « هنم للز كلذ لكو . ةلزتعملل ةيناثلا ةدرلا هذه ىٍلع ىضق لكوتملا نأو
 الأ لقألا لع 007 مهتموصخ نع ًاديعب فقد نأو ةلزتعملا ىف هناسل لسري الأ

  ةيعادلا عضوم هسفن عضو دق ناك هنكلو « رفكلاو كرشلاو ةدرلا تامصوب مهمصي

 امع ريكأ ةتغلابم قا طروتو غلابف ع هموصخ مامأ هنع ىناحما هلامعأو لكوتملل

 لكوتملا ءارو اعفدنم ةلزتعملا دض طروت ام وحن ىلع اهيف طروت ةيناث ةلكشمو

 عضوملا اذه ريغ ىف انب رسمو « هل آو بلاط ىلأ نب ىلع نع فارحنالا ديدش ناك ذإ
 ءالب رك ىف نيسحلا ربق مدهب ؟5 ةنس ىف رمأ ذإ فارحنالا اذه ىدم روصي ام

 نبا ىرنو « هيلاوح ام عرزبو ربقلا عضوم ثترحتي نأو رودلا نم هلوح ام مهو
 محو رمألاب سانلا ىلوأ نييسايعلادأ ىف ديعيو ىدنبس ةفالحلا لكوتملا لو لنم مهحلا

 ريت اًمغن نآلا حبصأ هنكلو 00 هحئادم ف هدنع كلذ أدب د ةمآلا

 محو (ةفالخلاب ىولعلا تيبلا نم قحأ هتيسيف ( لكوتملا حدم املك هتراثيق ىلع هعقوي

 « هللا ةوفص وهف لكوتملا امأ «نييولع ريغو نييولع اعيمج مهريخو سانلا لضفأ

 ءاوعيطيو اوعمسي نأ هيلع سانلا هللا دهاع ىذلا دهعلاو قاثيملا وه لب «هدابعل هراتخا

 : )هل لوقي

 لزملا .ةديضو اكلك .*. .ةلا كلا :ىقلا اناني هكبنأ
 , ل : 5

 ليلهتلاو حيبستلا وكزيو جس ححلاوموصلاو ةالصلا وكرت كلب

 «ةيعرلل هلمع نّيز ًادحأ بكن املك لكوتملا ناك كلذ بناجيو . ةلزتعملا هل هنطبي ناك

 . 7٠6 .ص تناويدلا 600
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 بكن كلذكو «تام ىّيح هنجس ىف هبذعو تايزلا نبا هدهع لوأل بكن هنأ فو رعمو

 هلمعب مهلا نبا هروب مرق هبوب تاكل هلع سادات ىيجتخرلا جرف نب

 ىلع ىرزني ارئاجاملاظ  هيأر ىف -تايزلا نبا ناك ذإ « ةيعرلل امهنم مقتنا انإ هنأو

 ى ةعيبلا لكوتملا دقعيو .27هتافرصتو هماكحأ ىف رو ىجخرلا ناكو « ىننلا ناس

 مهيلإ ادهاع ديؤملا ميهاربإ و زتعملا هللا ديع ىلأو رصتنملا دمحم ةئالثلا هينبل ا ةنس

 حالص هب دارأ لكوتملا نأو عينصلا اذهب مهحلا نبا ديشيف «ىلاوتلا ىلع دهعلا ةيالوب

 سبلي نأب ل لا اذه ريغ ى انب رم انك لكوتملا رمأو . ؟'نيدلا

 رينانزلا مهطاسوأ ف | أو كشنو مهل ًازييت ةيلسعلا ةسلابطلا انعيمج ةمذلا لهأو ىراصنلا

 : ههحلا نبا لاقف « قافآلا ىف هلامع ىلإ كلذب بتكو

 ىعلاو ٍةَدْشرْلا ىوذ نيب َْسَقَرَف ىلا َتاَيِلَسعلا

 ىَفْلِل  رثكأ هنإف اورثكَي ْنَأ لقاعلا ىلع او
 ةلزتعملا رودص رغوي مل كلذبو « اعيمج ةمذلا لهأو ىراصنلا ناتيبلا ىذآو

 فقتي مو « ةدذلا لهأو ىراصنلا رودص اًضيأ رغوأ دقف « امهدحو هيلع ةعيشلاو
 لكوتملا ةيشاح رودص اًضيأ رغوأ دقف « ثالثلا تائيبلا هذه دنع رودصلا هراقنإ

 نب نيسحلاو ىرتحبلاو بونحلا ىبأ نب ناورم مهنم ناكو « ءارعش ريغو ءارعش اعيمج'
 عوشيتْخسبو نوزعو نودمح نياو ءانميبعلا وبأو مجنملا بحي نب ىلعو كاحضلا
 ىلإ مهب ةياعسلا ريثك ناك هنأ اًعيمج ماكو « كححضملا ةدابعو ىنارصنلا بيبطلا

 0 ىلأ نب ناورمو ىرتحبلا مهنم هل ىددصتو « هدنع حيبقلاب مهل ركذلاو لكوتملا
 شمحي هنإ هل نوأوقي ةراتف ٠ لكوتملا ىلإ هب نوعسي ءامدنلا ءالؤه ذخأو . هناوجهي

 نو ريثك مدعاسو . كتايلع ءارزإلا ريثك هنإ هل نواوقي ةيناث ةراتو ؛ مهبعاليو كناملغ

 وادوي نمو ىنارصنلاو ىعيشلاو ىلزتعملا مهنم ناكو « مهمسن مل نمم لكوتملا ةيشاح نم

 نوعقي اولاز ام « لكوتملا نم هتلزنم ىلع هدسحي ناك نم ريغ ؛ ماعلا رك هني ماا

 ىلإ لسري هارنو ؟900/ ةنسل هسبحب رمأف « ميلع اًمقنحو اًظيغ لكوتملا بلق اوألم ىح هيف
 نأو ةميلأ ىوكش هقافر نم هاوكشو هتبكنل هدلجتت اهيف روصي ةديصقب هنجس نم هيخأ

 تيبلا ىف ىفلاو ١و9” ص تناويدلا (؟) . اهدعب امو مو ص ناويدلا )١(
 . ةمينغلا وهو ءىفلا : ىناثلا . ١1ه ص ناويدلا )١(
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 لوقي نأ ثبلي امو « اًعيمج هواذخ دقل لب « هئالب ىف هنع ماحي مل مهنم ادحأ 7 :

 ىئاجه ىلع لازتعإلا لهأو ىَراَصْتلا» ضفاورلا ترفاضت

 ىتح لكوتملا دنع هب نوفجري اولاز ام نيذذلا هموصخخ حوضو ىف فرعي ناك هنأكو
 ةفيلحخلا ىشاوح نم ىراصنلاو ةعيشلاو ةلزتعملا مهنإ « نوجسلا بهايغ ق هب ىلأ 6

 نبا لوقيو ؛ ركذلاب ةديصقلا هذه ىف مهل ضرعتي مل نإو ءامدنلاو ءارعشلا نم هوسفانم
 ىراصنلابو داؤد ىب لازتعالا لهأبو نييرهاطلا مل دع امبإ » : زتعملا

 ءرهاط نب هللا دبع ةرسأ 3 نييرهاطلا نأ فورعمو . 2'2(ليربج نب عوشيتخيب
 ب انفلسأ اك  رهاط هنبا ناكو ؛ لقول دهعل دادغبل اكاد دمحم هنبا ناكو

 ليلق ام ىريس امك مهحلا نبال رهاط اهرسأو 5 هللا دبع هيبأ لعب ناسارد ايلاو .

 ف هل حسفي لكوتملا ناك « لازتعالا سوعر نم اسأر داؤد ىلأ نت دمحأ ناكو

 هل ظفحف « قئاولا ةافو دعب ةعيبلا هل اوذخأ نم دحأ ناك هنأل « هسلاجم 7_5

 امأ . مهحلا نبال هتبكن دعب دياولا ابأ هنباو وه هبكن نأ ثيلي مل هنأ ىلع ( هعينص

 ةوادع هل ]نكي ناك نيقباسلا هيتبب ىف تايلسعلا هرك ذ هل ىسني ال ناكف عوشيتخب

 : ةديدش

 دئاصقب هل السرم « هنع وفعي نأ لكوتملا ىلإ لسوتي هسبحم ىف مهحلا نبا لظو

 ءاجهلا دشأ مه اميجاه لب هموصخب ًاددنم « هءافوو هصالخإو هل هءالو اهيف روصي
 اوربد هلو- نم ءوسلا ةناطب نكلو ماع دعب هتيرح هيلإ ”درف لكوتملا هل قرو « هفنعأو
 لكوتملا دنع هومهتا ذإ ؛ ريذاعملاو تاالعتلا اهيف ع كل ةديكم مهحلا نبال

 ةنسل رمأو ةديدش ةروث لكوتملا راو « اًحيبق ءاجه هوجهي نأ هل تلوس هسفن نأ

 نب رهاط اهريمأ ىلإ بتكو ناسارخ ىلإ هيفنو هلاومأ ةرداصمب 9
 , نم ةيحاض ىلإ لصو املف ٠ ليللا ىلإ اًموي َبَتلصُي نأ هللا دبع
 نم جراخأ 6 2 اهب رهاط هسيح خايذاشلا ىمست روباسيب ىحاوض

 ةصرف كلذ ى ىأر ًارهاط نأكو «27لزننأ مث ادرجم ليللا ىلإ اًموي بلصو هسبحم

 ” .؟١ه/1 ٠١ لاغأ (ع) . م4 ص تناويدلا )١(

 . ٠١" ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟ )



 ف

 ىف هتيبو وه هل فلاسلا هفصول « عشبلا وحنلا اذه ىلع مهحلا نبا نم "”صتقي نأ

 ةنايحلا مهيلع لجسي نأ ديري امتأكو ٠ ةيلاغ ةعيش وأ ضفاور مهنأب هراعشأ
 لكوتملا هيلإ بتك نأ ىلإ خايذاشلاب رهاط نجس فق لظو . هتلودو لكوتملل

 ظ : لوشي « هيدي نيب مهحلا نبا لسشسمو « هقلطأف هقالطإب

 لئاف انا امف اهنع ربح د سمو  لحار ناسارخ نع ىإ رهاطأ 3 - : . 2 9 6 ٠ ٠

 هلصوو « بحت ام الإ كلب لعفأ ال ىنإف ًاريخ الإ لقت ال : رهاط هل لاقف

 ىف مهحلا نبا قبيو . لئاسرلا لك هتدوم ىلإ ىغتبي ذخأو « 2١ هاسكو هلمحو

 اي ناكو "كيلا ىلإ هحاورو هودع َْف همزلدو هذئع أهبف همم ةلم هراوج

 اديدش ءاقش ناسارخو دادغب ىف اهب ىش ىلاو اهتاونس تلاط ىلا ةنحنا هذه كرت نأ

 « روبقلا ف ثكمملا ليطي هيلإ هتيرح در بقع هارنل ىتح هسفن ىلع اًمبيثك الظ
 6-0 « رياقملا نيب كلسلجي ام لجر هلأسيو

 2 5 و
 انطولاو ناريجلاو لهالا ركذيو هتبرغ دنع بيرغ لك قاتشي

 انطو مهل تراص ذإ رباقملا الإ هركذأ تيسمأ نطو ىل سيلو

 هنع روزا دقف ؛ ءارماس وحن ههجو "لوي مل هنكلو « قارعلا ىلإ مهلا نبا داعو

 ضيع: مارت. :ةادقي رحت هيعو كلو اغإ تود وم ةرودقل باررأ كقلغاو لكرملا
 لعب لو ء اهيمج سانلا هيلع ريغتف ةفيلحلا هيلع ريغت كلفف « هنع سانلا فارسهتال ىمأي

 هنزح هادأو «اديدش اًنزح كلذل نزحو « صلخلا خألا الو "ولا قيدصلا مهنيب نم دحي

 نايتف نه ةنجام ةعامج مزاو « هتثراك هيسنت يع وهللا سوئك ىف هاسأ قرغَي نأ ىلإ

 ناك 6 لضفلا ىس خركلاب ( ساخن ) نيقم لزنم ىلإ نوفلتخي اوناك دادغب

 « نهيلإ بابشلاو ءارعشلا بذج ىف ندفتي ىلاللا تاثباعلا ىراوخلاب اًظتكم هلزنم

 ىراوخلا ءالؤه اهيف فصي ةديصق نم مهلا ن :بال تايبأ ىناثلا لصفلا ق انب ترمو

 ةيلإ ئىعنم و "ارآز مهتدئفأ نارمعسسي و نايتفلا بولقب .نيديعس نك فيكو

 ماحأأ لقانتي ىبح 5594 ةنس قاوتامو . ا راخس الز فيقرف ةرجسهلل ١51 ةنسل لكوتملا

 ١74/٠١. فاغأ (؟) . اهدعب ابو 7١9/٠٠١ ىناغأ 00(

 ه8 ص ناويدلا ( ؛4 ) .؟؟ا/١٠ فاغأ (؟)
 ىف
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 نب رمع نيلطبلا لتقم ىهو « لوألا لصفلا ىف اهيلإ انرشأ نأ قبس ىلا ةاسأملا ىبرعلا

 كلتل نوعوطتملا حياصتيو 6 مورأا بورح- ق فردا ىحن نب ىلعو عطقألا هللا لير

 مزتعيف « ًاريخأ هسفن ىلإ بوثي امنأك مهحلا نبا دجنو « ناكم لك ىف بورحلا

 « بلك ىنب نم بارعأ هضرتعيو :2"”روغثلا ضعب ىلإ بلح نم هجتي نأ لواحيو
 لتقيف « ةلتاق ةنعط هبيصتو « ةبهتلم ةيسامح راعشأب مهيف حيصي وهو « هفولتاقيو
 ظ ظ . ؟ هتياغ نود ًاديهش

 رجفلاو كرعلاو ءاجهاو ءاثرلاو هقاطعتسالاو دلما نو روم جهخلا قبانراعشو
 « هريغل الضف هيف كرتي ال داك دقف « لكوتملا ىف هحئادم "لجو ةمكحلاو فصولاو

 هطخسو هنجس ةنس ىح ةرجهلل "7 ةنس ةفالحلا همأوت كنم ْلَظ هنأ افنآ نب 77

 رربي لب )ع عفاديو هنع ىئاحي ءهل ةيعاد لوحت دقل لب : هلامعأ لك لجسي هيلع

 لثمب ٠ نآرقلا قلخ ةنتفو ةلزتعملا نف هفقوع هوني لظو « لعف نم هنع ردصي ام نيزيو
 ٠ (59 هلوق

 رهظلا ةمصاق مغغيزلا لهاب لحو يحلم ىلك نم مالسإلا ملس وهب ىو ى #ً تا ! و 7

  نييسايعلاو لكوتملا نم عفري لازي ام ناكو « نييولعلاو ةعيشلاب ددني ناك لثملابو

 : '؟”لوقيل ىحو « نيزولع ريغو نييولع سانلا لك قوف مهلعجيل ىح
 . ماا لاا نعت ديول... ةربأ نقا نناعلا نواف روب ه2 ب عز لما 1 ل ذك 7
 : ١ 7 لكوتملل لوقيو

 رهط الب ةالصلا هللا لبقي له» مكّبحب الإ نامإلا لّبقي نإ

 رشنو تاللزلا نع حفصلاو ةيعرلاب قفرلاو ريسخلا بحب لكوتملا حدمب ىي ال ناكو

 « هنودب ةايحلا حلصت ال ىذلا لدعلا رشنو فوحللا نم سانلا ررحي ىذلا نمألا

 (9لوقي ١

0 

 )١( دادغب خيرات 859/1١. ) ص ناويدلا ( ؛ 7٠١,.

 ( 0ص ناويدلا ( ه ) . اهدعب امو ؟88//١١ قااغألا ١48.

 .م به ص داويدلا (5) . 586 ص ناويدلا (؟)



 فل
 و ٠ ىو 6 ه7 و و

 روفغ بونذلا نع حوفص ر دخلا ىلإ نيديلا .طساب كلم
 روهقم الو ثفئاخ الف ل  ذعلا هب ضافتساو سانلا نمأ

 ةوعد اهتحتاف ف قوسي هارنو « ناجرهملا ديعب ةئنهت هحئادم ءارو لكوتملا ىق هلو

 وفهت ءانغ نم اهيف امو اهسلاجمب ديشتيو « ديغلا درخلا ىديأ نم رمحلاب حوبصلا
 ىلع ةمحرلا باوبأ سانلل حتفت هتفالخ نأو لكوتملا حيدم ىف ذخأي مث « سوفنلا هيلإ

 ةحيرص ةحارص ىف نلعيو « فطعلاو قفرلا نم ةحنجأب مهسمت لازت امو اهعيراصم
 اهيمسي امك وأ مهراعش دوسلا تايارلا باحصأ سابعلا ىب ةعيش نم ىناسارخ هنأ
 ظ ظ : ١ لوقي « دوسلا قرحلا

2 2 ْ 

 ٍدومحملا عيشتلا لهأو د 2 وسلا قرخلا هذه ءانبأ نحن
 قحسإ ىلع اًمربم ءاضق اغب هدئاق ءاضقب لكوتملا ةثنهت ةئنهتلا هذه نم عورأو

 شيحلا سأب روصي اهيفو « الاجترا اهدشنأ ةزوجرأ ىهو ةينيمرأب رئاثلا ليعامسإ نبا

 مهيلع لسرت قيناجمب كانه نوصحلا مدهي ناك فيكو « برحلا كلت ىف ىبابعلا

 سابتقالا للخست دقو « ليفلا ةروس ىلإ كلذب ريشي « ليجسلا ةراجح نم قعاوص
 عبس نع هيق ردصي ناك هنأو هَل رعشلا ةيعاوط لع لدت ىهو ع( هتايبأ اهمم

 0 5 . ريزع

 ى هارنو «هفاطعتسا ىلإ لكوتملا حيدم نم لوحتيو « نجسلا مهحلا نبا لخديو
 سانلا نأ فيكو « نيسمحللا ىلع تفرشأ ىلا هنس ركذي هيلإ اهم دق ةيميم
 لكوتملل لوقي ىبح قيدصلا ةلقل ىسأي لظيو « هل ةفيلحلا راكذإل هنوركني اوذخأ

 . (3) نطعت

 اهضهتم الو ًاسْكِن الف ودع لا ىمر دقل نينمؤملا ريمأو امأ

 امتححم اهينماس فسخ ةطخل ةئارا نيس نماناك ان ينال

 ىلإ داعف « عشقنت مل اهنكلو « هنع عشقنتس ناوهلاو ملظلا»و فسحلا ةطخف

 )١( ناويدلا (8) . ”ه ص ناويدلا ص7١ .
 ص ناويدلا (؟) ١7١6 .
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 : هحيدم ىف لسرتسيو « ليمحلا ربصلا نع ثيدحلاب اهللهتسا هل ةيمال ىف هفاطعتسا
 لمأي ام ىلإ ريشي هنأكو ) تفاصنإلل ارت مهدشأو ملدعأو هللا قلخ ريخ هنإ لويو

 :١2لوقي نيح نا ارفغلاو حفصلاو وفعلا نم هنم

  لَْجُيو ىطعيو ىنْسُحلا ىلع ىرْجيو 2 الوطت وفعيو ًابيدأت بقاعي
 نا نع هتاداع نم لخبلا الو ىْذَأ الو - فورعملا عبتب الو

 ٌلّضفحلا معنا انع كافاكو ودابع ّرمأ كاعرتسا ىذلا كاعر
 ب ل ل نب هللا دبع نب رهاط هب لكنيو

 دنع هل نوطسوتي ال نييره اطلا نأ سحب يالا ىلا هتلَز ”لّز هنأ ريغ

 ] مهب ريطس نأ لكوتملا نم دارأ اأو ٠ ةصقار . خاين « هرمأ مهمهي الو لكوتملا

 ن.ا هل لسريو « هنم نكمت ىتح « هل اهرسي رهاط لظو : نايت نلبي
 : 9 هلوق لثم نم هب هفطعتسي ًارعش خايذاشلا ىف هنجس نم مهحلا

 لضطابلا هعفنيال قحلاو ةمرحح لف بنذ ىل ناك نإ

 لئان مكلدع نم ىلان ول ىتَلل نم مظعأ ىتمرُحو
 . هفاطعتساب هبأي ملف ' ةمرتحلا نم ربكأ تناك رهاط ىأر ىف ةلزلا نكلو

 نيدو مور « هناسل ةرعم ىشخ كئنيح . هيل] هتيرح درب لكوتملا هرهأ ىح

 و

 ءالسإلا ها و ىح هدي هيا راع ايس هل دا
 لع ٠ مانألا ىلع ءالب اهدشأو مايألا ى ىبخنأ نم سوبع مود ف 6 اضاضقنا ِضقنا

 ظ : "9 اهعلطم ىف لوقي ام وحن

27 #9 3 

 .مايالا لع ىنخأ 0 ىأ رمالسإلا نم ىهو رزك د ىأ ْ

 )١( ص ناويدلا (؟) 22.556 ص داويالا ١187.
 ص ناويدلا (؟) ١١5 ىناغألاو ٠١/ 818.
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ىلأ ىحورلا هقيدصل هّديئرم ةيثرملا هله نم مهأو ّ هفلسل فثلحخلا| م هنأو هنبا
 0 مامت 

 رعشلا نإ ىح ) مايا اهيلع تدع فيكو ةتيرعاش اهيف روص ةعبرأ تايبأ ىهو

 «تهفجو ٠ هتضور رردغ فيجو هيفاوق ضو ردو هفمثم كله كدقفف ع م ءاكب هيكبمل

 01 لو م هتنطف عئادب ْ

 مايألا ةبكن اهيلع تدعو  ماهوألا ةنطف عئادب تضاغ
 0 . 1 د

 مالقالا ىلإ هتيزر وكشي ١ ًايكاب صخشليئضض يرقلا ادغو
 : ؤ لإ مسجلا را #6
 مامسيب اهحيحسم نامزلا يرو  هدعب ىقاوقلا ررغ تهواتو

 00 7 1 ع
 مامن وب سس ا اهتضور 2 ريدغ»و  اهبعص ضئارو اهفقثم ىدوأ

 لهتسي وهو « هيشاو>و هسر>- ضعب هلتق نيح اًراح ءاثر لكوتملا ىر هنأ انب رمو

 ةنصاع نأ نيغ ابيض ًاراظمأ هتالفو :قارقلا ةتاطأ ةبانيس قصور هل ةعاقز

 اردو امج هيلع عجفتي ذخأ م : لكوتملا م أهب رفرد امعأكو © ةلغع ادخل ءاجوه

 : 00 اديدش ادد هولتق نع ًاددنم : هو رصني : نأ هدودج ىلع امير زم

 . تانعط نعطي انامحأو م ربإلا زو هب رخل وضو « اريكك سنبل ةهديع ءاجيملاو

 لوقيو « ءاشي ثيح هناسل عضي ءاجسه ناك هنإ : لوقي زدعملا نبا لعج امم « ةيماد

 هضرعت دصقي هلعلو ع« ( هئم هعم لسا نسم لق لضف هناسل ىف ناك » ا

 هيلع تعقو وأ ىذوأ هنأي سدح نيد هؤاجه دتشد ناكو ع ةلزتعملاو توولعاو يقل

 ةلأش هنآل « ةلزدعملا خيش داؤد ىنأ ندب ديا ربك ءاجملاب مه ض رعت نمو ) ةناهإ

 «هتسمش لكوتل هك اذ] حق مهي ملو هنع دعقف هسبحب لكوتملا رمأ نيح ةعافشلا

 ظ : 9 هلوق لثع هناسل امهيلع ليم كنارلا نأ ةياووه

 ] أديدحو الدانح كيلإ تعب ٌةوعد داود ىأ ف دمحأ أب

 ' اديحوتلاو لدعلا كنم لهجلاب اهتيمس ىلا عّدبلا هذه ام

 اديلو ديلولا ىنأب هتيمرو هتيلو نيح نيدلا ّرمُأ تدسفأ

 . ٠17ه ص تناويدلا (") ١8١. ص تناويدلا )١(

 . ه5 ص تاويدلا (؟ )
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 هلاومأ رداص نيد لكوتملا اهنع هازعو ا اا ملاظملا لوتي كمأو || و ناكو

 ىف نييساسأ نيأدبم ىلإ ديحرتلاو لدعلاب ريشي مهحلبا نباو 719/ ةنسل هيبأ لاومأو
 سانلا قلخ ةركفب لوقلا ىلإ مهادأ امم هللا ىلع لدعلا نوبجوي ةلزتعملا ناك ذإ .لازتعالا
 مهللامعأ ىلع اوبقاعيو اوباثي ى مح « ماز ازاإ وأ ربج نود ةمات ةيرح مهتدارإ ةيرحف م ماعفأل
 ع نيقولحلا ةهباشم نع هللا هيزنت هب اودارأف ديحوتلا امأو . رشلاو ريخلا نم 0 مو

 همذي هل ضرعتلا ريثك بونحلا ىلأ نب ناورم ناكو . نامز الو ناكم هرصحم ال ثيحب
 ناتيبلا نيذهب م 2 6 قرطأف ) لكوتملا سلجي ف اود هأجه هلإ لاميو © هوجومو

 . () :يبمصملا

 نيدو بسح ىذ ريغ ةوادع الب ههبشي سيل غالب

 نوصم ضرع ىف كنم ُمَتْرَيِو ُهْنْصَي مل ًاضْرِع هنم كحيبي
 . فرشلاو ضرعلاو نيدلاو بسحلا نم هدرج دقو

 هيف ابيذم «هدئاصق تامدقم ىف هعضي ةرات وهو « ريثك لزغ مهحلا نبالو
 فطاوعلا نم هداؤف ىف بحلا ريثي ام روصت تاعوطقمب هدرفي ةراتو « هبح جعاول
 ىدحإ ةحتاف ىف هلوق ناسل لك لبع تراط ىلا ةروهذملا هتامدقم نمو رعاشملاو
 : 29 لكوتملل هحئادم

 ىرذأ الو ىرذأ ثيح نم ىوهبا نبل - رشجلاو ةفاصرلا نيب اهّملا نويع ٠ ظ ل 7 .
 رْمَج ىلإ ارْمَج َنْدز نكلو ترلش نكأ ملو ميداقلا َقْْشلاَل ْنَدَعَأ

 ناكم 000 كلفت ىلا بحلا ماهس نم نورعلا لسرت ال رروصل وهو

 ةوذدج هل ”ن'دنعأ دقو « ىردي ال ثيح نمو مهلا 0 .ىخو فوشكم

 2 ةثئيدح ةريثك تاوذح اهسناجب ندقوأو اهئافطإ ىلإ لييس دي ىلا م :لقلا بحلا

 ةديلأ فيكو نويعلا كلت بحاوص نع ثدحتي ىصمو ٠ ةكيدشس ةعوأ عاتلي هباقو

 ) لايخلاو رظنلا حاتم ىوس عاتمالو )ع راصبألا اهنم دو ردت ةمهالاك ديعب نم ”نئضد

 33و سل أآ

 . 7٠١ ص ناويدلا (7؟) . ١807 ص ناويدلا )١(
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 تاذ بحلا تارهز هفاطتقا ركذيو بيشملا وكشيو « داؤفلا حناوج هنم تبهتلا دقو

 نيب هبح نع اًفيرط ًاراوح ىرحيو « قارفلاو رجحلا نم ىوكشلا ىلإ دوعي مث « ةليل .
 : 7 هلوق لزغلا ىف هل ام فيرط نمو « هادصو هلصو ىف ىأرلا نالدابتت نيتاتف

 وبدعم داْوف نم اًداوف ىندأو ةقّرف دعب اًنمض اليل ُهللا ىَقَس

 ٍبرَسَت مل اننيب ايف حاّرلا نم ةجاجُر ُقاَرُث ول ًاعيمج ادب

 00 . ندب ىف نيحور احبصأ امهنأكو

 ىلا هوددبز هتيشرفب رخفلا درب وهو مهحلا نيا راغشأ ىف ريثك رخفلا»

 نيح روصو « هتايح نم تارئف ىف لقألا ىلع نوجيو ول بحاص نوكي نأب هترغأ

 رسكتت ال تلظو ةيوق هسفن تلظ ذإ «ةفولأم ريغ سفن ةبالص اًنايرع بلثمو سبح

 اهب فطعتسا ىلا هدئاصق ىدحإ حتتفي نيح قمع َْى ىعملا اذه رع متس و : ًادبأ

 : 5 هلوقب. لكوتملا
 لدعتو روجت مايأ رهدللو لمحتت اهتلمح ام سفنلا ىه

 م2 هَ # 9 ّْ ٠

 « ةلزنم اهالعأو ةناكم ةيبرعلا رسألا عفرأ نم هنأو هتيشرقب رعشي لازيال ناكو

 « فسعلاو ملظلاو لالغألاو دويقلاو نجسلا مهديكع بتتساو لكوتملا دنع هموصخ هل داكو

 ظ : "'هيحاوص ضعبل لوقيل ىتح « مواقو لمتحا هنكلو

 اهدويق لاجرلا َليخالخ نإف هّدويق تيأر اّمإ ىعزجت الف

 ىلختتي نأ قيلخت وهو ءةوتفلاو ةلوجرلا ّىدح- ىه لب لسالسو ًادويق تسيل اهنإ

 هدلجت رهظي نأ ًاراركتو ًارارم لواحيو « رض وأ قيض : وأ رشل هتضرع امهم اهب

 هذه نارين لعل لب « نوهت الو فعضتال هسفنف « هدويقو نجسلا لاقثأل هلاّمحاو

 بوطحلاو نحملا هبيذت ال ميركر هوج نم اهنإ «ةبالص قوف ةبالص اهتداز دق ةنحلا

 )١( صرتعملا نبال . وه ص ناويدلا 77١ .

 ( 20ص تاويدلا ١١١ ص ناويدلأ 6 هارعشلا تاقبطو ١ه .
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 محب تلو نق يح ل ثفسحلا بو رض نم هب ماسي ام لك الو

 ححه)١(

 ولا

 هتبحاصل لوقي نينو لك قي

 22 م ل

 فَي الا دنهم ىأو ىسيح ىرئاضب سيل تلقف تسبح تلاق

 6559 مابشلا نارا ارك هلع ْفَلاَي َثْيَّللا تيأر ام وأ

 كقرفلا“ :ءايضأ ال .كيرظات قع ةيوهفته انآ هلل نكمفلاو

 (©ةديصتما ةناكو ماي ,لكتتلا ناسا كرد. رتل
 و 7 ش هم 0( رز عمو ر

 اعريو 2 0 ةمفبرو الإ ىرب امف ة مامغلا ةرصخحعب ثّيَعلاو

 و و # .

 كن رألا اهرثت ل 0 لطصت ايل ةظوبححم هنادي َق رانلاو

 (ا8دقر 0 فاقثلا 1 ا.هيوعت مقي ال ةيبعازلاو

 ىف دسأ هنأك لب ءهدمغ ىف عضو الزلسم اًنفيس هتبحاصل هسفأ لثمي وهو
 همامغ ىف رمصضضم ثيغ هنأكل لب « هرارس ىف 'ردبو اهباجح ىف "”سمشو هتمجأ

 ةيوق ةبلص سفن نع ربعت روص ىهو . هفقثم هلقصسي حمرو اهدنز ف ةنونكم رانو

 ظ ىفلتسيو روخ الو نسهَو اهبصي مل ةملاس نجسلا ةنحم نم مغرلا ىلع تلظ اهنأو

 رأزيو ةيلصلا ةتسفت هل لاعتو ايراع 57 اهريمأ هيلصيو نجعمو ناسارخ ىلإ

 (.٠ د ثنم

 ها هو رو ا مع / مو هرب .+
 الولسم ىّري ام لوهأ فيسلاف هسايل هنع زب نأ هباع ام

 ىلإ 500 هدمغ نم درج نحن رم م لوهأ فيسلا لثم وهف

 1 بافقرلا

 .فصو ىو اهقونو اهنالطأو ةيوارحصلا ةعيبطلا فصو ىف ةريثك راعشأ مهحلا نبالو
 ةعيدب هل ةعطق ىضاملا لصفلا ىف انب ترمو « اهنيحايرو اهضايرو ةيرضحلا ةعيبطلا

 رثكت : حارب . هلوأ : مامغلا قير (ه ) . 7١/١١ قاغألاو ؛١ ص ناويدلا )١(

 . ةرطمملا فصاوملاو حايرلا هعم . فيسلا :: دنهملا (؟)

 . ةيمصملا حامرلا نم برض : ةيبعازلا )١( . دسألا ةمجأ : ليغلا (؟)
 . 15 نم ناويدلا (7) . ربشلا مايأ رخآ : رارسلا (4 )
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 هلو « ةميلكلا بولقلا ىشي ىذلا رطعلا هاذش فصوو هيداتهتو درولا فصو ىف

 سنأ سلجم فصو ى هلوق نمو « ىهالملاو وهللا فصو ىف ةفلتخم راعشأ 2١7 :

 نيكسرو اناسشأ ضلتم ىالاو نكطتمت ”راقالاب كعيفقت: ةرولا
  5 2هم: ّْ 7 0 2 ْ

 بهذلاو ردلا اهيلع سورعلا ىلجت امك عيبرلا رون ف ضّرْعت حارلاو

 ىضاملا لصفلا ىف اندشنأو . ءانغلابو درولابو حارلاب هتوشن روصي ىضم دقو

 ةبعلل هفصو كلذكو « ةبيجعلا هتروفانو لكوتملا روصق نم رصقل هفصو نم ةعطق
 (77ةنيفس فصو َْى ةدبج ةدمصق هلو جنرطشلا 1

 مهفانصأو مهقالخأو سانلا كولس ىو ةايح لا ىف لمأتلا نم رثكي هتبكن هتلعجو «

 هلوق لثم نم هراعشأ ىف ًاريثك اهنم رثني هلعجو عستت هب راجت لعج امك 7" :
2 ًَ 

 ه م 7

 امدنت لاطأ وأ ٌئانع لاطأ هلهأ ريغ نم فورعملا .يلط ْنَم
 هَ 2ك 7 < ع هم

 اممذم داع فورعملاب نم نمو هتايح ضري مايالا حماس نمو

 مهراعشأ ى نوفلكتي نمم نكي ل هنأ مهلا نبا راعشأ نم انفلسأ ام حضاوو

 هتاكلم نأ همف بير هال امي 2 هفادصأو عيدبلا فانصأب اهعيصرت نم نورك نمع الو

 ظافلألا ةلوهس عم ةقب رط روصو ةمقفد ناعم ملي م | ريثك ناكو ( ةيصخ تناك

 ءادالاو سرا لامحج عش اهتتاصرو اهتعاصن مو اهئافصو اهتةيفاعش تت 1
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 (4) ىرتحيلا

 بقل هيلع بلغ مألا ىابنيش بألا ىاط ؟ دبع نب ديلولا ةدايعوبأ وه
 ىلإ جبشتمب ةرجهلل 7١4 ةنس دلو « رحب ةيئاطلا هتريشع ىلإ ةبسن ىرتحبلا

 تاقبطو « ىدمآلل نييئاطلا نيب ةنزاوملاو . ٠١6 ص ناويدلا )١(
 4هم8 «© مبو4 ص زتعملا نبال ءارعشلا 2002 11١4. ص تناويدلا (؟١)

 4٠/١ ىريرحلا تاماقم ىلع ىثيرشلاو . ٠١ ص ناويدلا (؟)

 ىرتحبلا رابخأو « ءالعلا ىنأل ديلولا ثدعو ىناغألا هرعشو ىرعحبلا ىف رظنا (:4)

 - ( قشمدي ىبرعلا ىملعلا عملا عبط ) ىلوصلا ىناي ز رمل حيوملاو 2177/18 ( ىساسلا ةعبط )
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 ةيرقب دلو لب :ليقو « تارفلا ىلإ اهنم ةيدؤملا قيرطلا ىلع بلح نم قرشلا لامثلا
 ًاريثك رركي هسفن ىرتحبلا نآل ٠ حصأ لوألا ىأرلاو « ةنفدرز » ىسمست اهرواجت

 لوقي اه ىهو « ىط نم رئاشع اطزنت تناكو ؛ سار ط1 ججبستسم ١ هرعش

 اهعطقأ « ءاوهلا ةدراب ءاملا ةبذع نيتاسبلا ةريثك ةنيدم : نادلبلا مجعم ىف توقاي.

 دمحم هنبال ةريثك حئادم ىريحببلا ناويد قو « ىمشاملا حلاص نب كلملا دبع ديشرلا

 . بلحو جبنم ىف تشاع هترسأ نم ةفئاطلو

 ناك هنأ نم دعب ايف هنع ئور ام الإ هتروصو هتئيه نع رابخأ انيدل سيلو
 هنأ ودبيو اهتحاصف نم 55 هتريشع ناضحلأ' ق أشن دقو « ةيحللا ليوط رمسأ

 آ دك ظفح اك « هنم ًاريبك ًارطش وأ نآرقلا ظفحف « باّتكلا ىلإ ًاركبم فلتخا
 دحر دهان ف ءايلعلا كافل لإ سنك نوب ”نكادساوب ة:هيطلاو راعشالا قب

 هيف تظقيتساو . مالكلا معو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا نم ائيشو وحنلاو ةغللا مهنع

 ١ نم مهفرع نم ضعب قا همظن ن ,م رثكي ذخنأ ام ناعرسو « ةركبم رعشلا ةبهوم

 دتماو « ناجنذابلاو لصبلا باحصأ نم ناكلخ نبا لوقي امك وأ هتدلب لهأ ةماع

 كادهو « بلح لزني هارت ذإ ؛ اهطوح نم ربكأ دالب ىلإ هتدلب هب زواجتف دويط هب

 «© ةياغم تناك ةميرز نأ وديدو غ ب مقا ىلا ةقيرز تنب ةولع ىلع فرعت

 هنارتقال دعب امف هاجهو « هرعش ضعبب هحددم قافذلا ىمس قيدص ىلع اًضيأ فارعتو

 ٠ : 27 هلوق ةلك اش ىلع « ةولعب

 هنيَل فارطألا يْطَر نأ ْثَنَع اخأ تجوز اهني
 تليلا 5 قو ١» : لوقي ذإ توقاي رصع 5 « بلحي ةمئاق ةولع راد تلظو

 امل ديش هنأو ىافذلا راسي ىلع كلذ لدي دقو . «ىرتحبلا ةبحاص ةولع راد “بلح”
 ظ نمأ ريكألا ساقنالا . عع عرخملا ةزكاذ حربت ال اهاركذ تلظو . ةمخف اراد

 ةعبطلا ) ىرعلا رعشلا ىف هبهاذمر نفلاو ءابدألا رجعمو « ؛45/18 دادغب خيراتو <

 هناويدو (فراعملا راد عبط  ةعباسلا ةآرمو « ناكلش نباو ©« ١48/١94 توقايل

 راد عبط ) هتمدقمو قريصلا نسح قيقحتي بهذلا تارذشو « ؟.7/ ىعفايلل نانحلا

 ] . ( فراعملا وو /» ةرهازلا موجنلاو ١ 8/»+ دامعلا نبال

 . ؟؟ه/ غ4 ناويدلا )١( ©« ىودد دج ا ديا هنفو ىرتحبلا ةايحو



 فش

 وه اذإف « داعيم ىلع هعم دعسلا ناك امنأكو ٠ صمح ىلإ هتالحرب عستاو . هتايح
 لبقأف « هرعش هيلع ضرعف ؛ مهراعشأ هيلع نوضرعي ءارعشلاو اهب مام ابأ نأب عمسي

 : ةّلدخ هيلإ اكشف . كلاح فيكف قدشنأ نم رعشأ تنأ : هل لاقو « هيلع

 ىلع وهو ىناطلا ةدابع ىبأ ديلولا عم ىباتك لصي » : نامعنلا ةرعم لهأ ىلإ بستكف
 ةعبرأ هل اوفظوو اًننسح الابقتسا هوليقتساو « هومركأف رعاش “ هلاح ءوس ” هتذاذب
 اضيأ هلصو دقف ءطقف نامعنلا ة ةرعم لهأب هلصي مل هنأ انيأر ىو . ' '” مرد فالآ
 لآ لثم ٠ مهحلدميف هحيدع مهصخ نم ضعب ىلع لبقي هارث ذإ هيحودمم ضعبب

 ديعس ىلأو «روغثلاو ةينيمرأ ىلاو ىنابيشلا ديزي نب دلاخو « لصوملا ق ىببوطلا ديمح

 دقو « ةريزحلاو ماشلا ر روغتو بلح مصتعملا هالو ىذلا ىفاطلا ىرغثلا فسوي نب دمحم

 . ماع ىلأ ىحودمم نم مهب لصتا نم لوأ هنأ ودبيو ء فسوب هنيأ مزنو همزل

 مامت. ىبأو هيلع 0 هنأ ركذتف « صصقلا جرخم كلذ تاياورلا ضعب جرخَسو

 ْ : هتديصق هدشنأف « هدنع

 _ ًَ م »م م 8
 اقيفش عاطأ مأ ادهع ناخ مأ اقيفاف ىوَه نم ِبَص قافأأ

 همزلو « هسفن مامت وبأ هفرهو « همظن نم اهنأك هظفح نم هيلع مامت وبأ اهأدرف

 قبسأ هب هتفرعف «مامت ابأ فرعي نكي مل هنأ اهيف اوداز ةاورلا نأ نظنو .2' ىرتحبلا
 هل هئاقلو ىرغثلا ديعس ىلأ حيدم ىلع هثح ىذلا وه لب « انفلسأ امك كلذ نم

 ىضم دقف « هيحودمم ضعب ىلإ باشلا رعاشلا ميدقتب مامت وبأ فتكي لو . هدنع وهو
 ًارعاش هيف هجردخ ىبح « هنسحيو رعشلا ديجي فيك هنقليو « هتيرعاش دهعتي

 : 7 لوقي ذإ هذاتسأ ليمجي اًفرتعم ىرتحبلا كلذب حرصيو « هيرصاعم عار ًازاتم
 ىلع فقأ نكأ مو « عبط ىلإ عجرأ تنكو رعشلا مورأ ىتئادح ىف تنكو

 هفيرعت ق تلكتاو « هيلإ هيف تعطقناف « مامت ابأ تدصق ىبح . . . هذخأم ليهست

 رفص محلا ليلق تنأو تاقوألا ريخت ةدابع ابأ اي : ىل لاق ام لوأ ناكف هيلع
 هظفح وأ ءىش فيلأتل ناسنإلا دصقي نأ تاقوألا ىف ةداعلا نأ ' ملعاو . مومغلا نم

 نم اهطسقو « ةحارلا نم اهظح تذحأ دق سفنلا نأ كلذو ( نيل تقو ف

 .159/1 م8 فاغألاو 07ص يىرتحبلا رابخأ (؟ ) ىناغألاو هذ نس تسلا .ناغأ (13
 . ٠١1١/١ ىرصحلل بادآلا رهز (*) 00020 .٠ اتركم
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 ' نايب نم هيف رثكأو « اقيشر ىيعملاو اقيقر ظفللا لعجاف بيسنلا تدرأ اذإف ؛ مونلا
 حم 2 تذحخأ اذإو .. قارفلا ةعوأو ؛ قاوشألا قلقو ٠ ةباكلا عجوتو « ةبامصلا
 هماقم فرشو « هطاعم ”نبأو « هيسانئم رهظأو « هبقانم رهشأف , دايأ ىذ ديس
 . ةّبرزلا ظافلألاب كرعش نيثست نأ كايإو « اهنم لوهجلا رذحاو ىناعملا "صاقتتو
 0 رجضلا كضراع اذإو ماسجألا ريداقم ىلع بايثلا , عطقي طاسيخ كنأك نكو
 ةعيرذلا رعشلا لوق ىلإ كتوهش لعجاو . بلقلا غراف تنأو الإ لمعت الو « كسفن
 نم فلس امب كرعش ربتعت نأ لاحلا ةلمجو . نيعملا معن ةوهشلا نإف « همظن نسح ىلإ
 0 ءاش نإ دشرت هينتجاف هوكرت امو ؛ هدصقاف ءاملعلا هنسحتسا اهث «٠ نيضاملا رعش
 ْ ظ . ( ىلاعت

 ءرعشلا ةعانص هناسحإلا اجوق ًاروتسد ىرتحبلا ىنيع بص مامت وبأ عضو امأكو ظ
 ةريثك اياصو ىرتحبلا ىصوأ هنأ دب ال ذإ ؛ هعضو ىذلا روتسدلا ضعب اذه نإ لب
 ( هماطإ تاقوأ ريختتي نأ هحصني هاياصو نم ءزحلا اذه ى وهو . هتعانص نعهتي ىح
 قئاقدب ةيانعلا عم ؛ افي حيدملاو بيسنلا اهيلع موقي .ىلا ةدوحللا هل فصي 6
 هذيملت ىف دجو نيح هنأ اًنظ نظنو « بيلاسألاو ظافلألا لامجو ىفاغملا
 هف رعي ذخأ « نأش هل نوكيس رعاش هنأ ىلإ نآمطاو « ةباجتسالا نسح
 ماشلاو بلح ىف هيحودمم ىلع اًضيأ لب ٠ ٍبسحف نامعنلا ةرعم لهأ ىلع ال
 بورح- لطب ىرغثلا فسوي نب دمحم داكو . ةينيمرأو لصوملاو ةريزحلاو
 هحدمي لظ دقو « هسفنل ةضاختس نأ 'اندح مورلا بورحو اميدق كباب
 هبتاكحدمب اليوط ىبغَيو « ةرجهلل 3176 ةنس فوت ىبح روغثلا ىق هءالب فصيو
 ظ ةريخألا هترامإ ىلع هفلخ ىذلا فسوو هنبا ىلإ لوحتيو 2 ىمقلا ىسيع نب دمحم
 ىنأل هحئادم لئاوأ نم نأ اًمظ نظنو . هحئادم نم ريكيو ناجيبرذأو ةينيمرأ ف
 ىفرت نيح مصتعملا نع اهيف هيزعي ىلا ؛"'هتيئار ىرختلا فسوي نب كدحم ديعس
 نأ دعب ءارماس ةرايزل خيراتلا اذه دعب هعفد مامت ارأ نأ ودبيو . ةرجهلل /١1” ةنس
 نيريخألل مامن ىلأ ةقادص نأكو « همامأ ةحوتفم بهو نب ب نسحلا هبتاكو تايزلا نبا هريزوو قئاولا ةفيلحلا باوبأ ىرنو « اهب لزني هارن ذإ « ةيرعشلا هتعارب نم قلو

 .'”مم0/5؟ ناويدلا )١(
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 اعيمج مهيديأ نيب ”لشنمَتي وه اذإو ء باوبألا كلت اًعيرس هل تحتف ىلا ىه
 . ًادجمم احدام

 ىرتحبلا لظيو تايزلا نباب فصعيو ةرجهلل 38 ةنس لكوتملا ةفالحلا لوتيو
 بصعتي تايبأ ضعب هناسل ىلع ترج دف تناك هنأ ةصاخو 0 هسفن ىلع امفوخ اد يعب

 نيجراحلا ضعب ىف هلوق لثم نم ةنسلا لهأ دض قولخم نآرقلا نأب 3 ةلزتعملل اهيف

 اقولخملا همالك ندفع و مهلعف حبقأب 0 نومري

 مث قثاولا مايأ ىف ىنيد اذه ناك : هباجأف « اًنيلزتعم تنكأ : لئاس هلأسو
 عم رودي ءوس نيد اذه! ةدابع ابأ اي : هل لاقف « لكوتملا مايأ ىف هنع تعزن
 هب نيدي ناك ىذلا لازتعالا بوث : لكوتملا دهعل هسفن نع عزن دف ٠ 0 « ! لودلا

 بناج وهو . لكوتملا هضرف ىذلا ةنسلا لهأ بوث سبلو « تايزلا نبا هريزوو قئاولا
 هجر ماهل عدلا مك « بلقتلا ىف اًفرسم اًميلقتم ناك ذإ ىرتحبلا ىف ”ىبس
 نم ةدصوسم لكوتملا باوي أ نأ رمألا ىداب ”رسحأ لاح لك ىلع . اليبس كلذ ىلإ
 ريدر ةّصاخو هتصاخ ضعب حدميذخأ دقف «هقيرط نع هعفدي مل كلذ نكلو ( هنود

 أمهب امهب ءارعشلا هلصود رهتش تأ ىذلا 6 مجنملا ىلع نب ىح وهو نافاحخ نب حتفلا

 زجنتس هأرثو ) حتفلاب هلصي نأ ىلع هدعوو وحسم دل

 ْ هيو قدم و 0 3  ويعاسو

 لق لم نم بصق وذ ودرب بأ هت حتا هع

 مْجّتلاب ديعاومل ٌلاجعإ دجملا نم هنإ كدعو َّحْجُن كشوأف تدعو
 ب 5 : 7 0 م اى. 0 8
 حصنلا نم ليبس ىع هرابخإو ةضيرف مامإلا حصن ىرت تنأو

 سس سي ب ب ب ب

 هلئاق تنأ ام مجر تدر رادلا به : ١١7 ص للوصلل ىرتحبلا رابخأ (1)
 هلئاست امع عبرلا باوحلا ىدبأو . ١١١/١ ناويدلا (؟)
 . 35١٠١ /م ناويدلا رظنا م# ص لوصلل ىرتحبلا رابخأ ىف (*)
 . 145/١ ناويدلا (؛) ناقاخ نب حتفلا ىرتحبلا اهب حدم ةديصق لوأ نأ
 : ىه 717 ةنسل
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 .هتاعاطقإو هتالص رتاوتتو هيلإ عمتسيو « هباوبأ حتفلا ديب لكوتملا هل حتفيو
 حدمب هارثو . هيلإ جارخلا ناويد ناك دقف ءهتالصو حتفلا تاعاطقإ كلذكو « هيلع

 واعم 0و ملا و ال ا

 دعبايف اص ايلا يح ؛ اًنارصن ناكو جارخلا نيواود

 ًاضيأ حدمبو .٠ دمتعملا ريزو دعاص ىخأ بمهارلا دلحم نب نودبع حيدم نم راكي

 « ميهاربإ هيخأو ربدملا نب دمحأ لاثمأ نم حتفلا ناوعأ نيواودلاو جارحلا باتك نم

 ١ ماشلاو رصم نيواود ف لمعلا دمحأ جورخ دعب ىح «اليوط امهحدمي لظيو

 ىلإ ةلحرلا ريثك ناكف ثيغلا ابأ هنبا اهنم بجنأو جبنم ىف هتجوز كرت دق ناكو

 تلم نم ًارارف 5 ل يب ناك هنأ ودبيو فشار طقسم

 | : 27 لوقي « هحسفمأو

 اهرورحو هن اهنمب :عفوي اهدلكو فرتلا بطبلإ بت
 قر ري يه < 1 0

 | اهريجه ىمَحَي نيح اهنم بره ١ اهلصفباط اذإ اهاوم ضرالا ىه

 ىلإ ءارماس نم هقيرط ىف جارخ بحاص الو اًنيلو الو اهيجو كري ال ناكو

 ىبأو الا ىموطلا ديمح ىنب لثم نم ءهزئاوج ذخأيو هحئادم هيلإ م دقيو الا جبنم
 حلاص نب كلملا دبع لآو ناجيبرذأو ةينيمرأ ىحاص فسوي هنباو ىرغثلا ديعس
 لثم ةالولاو لامعلا ضعب حدميف ماشلا ىف هتالحر دمي ناك هنأ ودبي لب « ىمشالا

 هتالحر دمي ناك اك « ىجكلا سم ىنأو ندرألاو قشمد بحاص قوط نب كلام
 ل نم اهيلع نيمئاقلا حيدم نم ريكي هارنو « قارعلا ندم نم اهءارو امو دادغب ىلإ

 مكح ىذلا رهاط نب هللا دبع نب دمحتو ىبعصملا ىحسإ مهنم حدمي وهف 2. رهاط

 ] . ريثك رعش ةرسألا ق هلو « هللا ديبعو ناملس هاوخأ كلذكو , 71"ا/ ةنس ذنم دادغب

 مهاربإو «دمحأأ هنباو راتيد نب هللا دبع هادئاق لكوتملا دهعل مهحيدم نم رثكأ نمو

 ب ويعا» دئاصق رشعوحن هيف هلو لهم نب نسحلا نبا

00 (10 
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 217 قارضتلا تبودعي نب 0 د مهحلم نيذلا لكوتملا لامع نمو (ةديصق بو رشعو

 وهف « ةدصار دل ]1 هبشي ام ىلإ هرصع ق ثدح ام لكو لكوتملا لاتعأ ءازإ كلرخت

 : 22 هلئاق دب ؤملاو زتعملاو رصتنملا : ةثالثلا ةئايبال دهعلا ةيالو هدّقع 71ه ةنسل لجسي

 0 مئاقلا مامإلا ىذه مهفّلَعَو ىبلا رون مهمادق |
 اوكتفو ةعاطلا اوعلخ ةينيمرأ ةقراطب ناكو « هنوديو الإ رئاث ىلع ًارصن كرتي الو

 لكوتملا مهيلإ هجوف ٠ مهميلقإ ىلاو ىرغثلا فسوي نب دمحم نب تسورب 7807 ةنسل

 راصتنالا اذهب ىرحلا هونو © نورغاص مهو دي نع اوقلأو انقحس مهقحس ًآشيج
 بورح سماخلا لئاوأ وأ نرقلا نم عبارلا دقعلا رخاوأ ق تثدح دق تناكزر . اليوط
 نفح نأ نياعوب 3 ساو اضرب هاو باع هير للا نبب ةيماد

 اذهب يرانا بكى ب هل نأ بيرغلا نمو « ةعاطلا ىلإ اه درب نأو اهنيب ءامدلا

 هاصقأ ىسألا هب غلب دقو « اهلجسي ىرتحبلا ىرتن اهيب « ةرظتنملا ةيانعلا ثدحلا
 (هنيز :نوكيسانأ ىغبني ام دقفت دحاو لصأو بأ نم ةردحنملا لئابقلا هذه ىري ذإ
 « ءامدلا كففسو رهقلاو ةوقلا ىلإو فيسلا ىلإ عزفت ىه اذإف « فطعلاو ربل نم

 دومحملا

 : "9 لوقي

 رت رت تا |. 2 ُن يي. و : و ع 2
 اهعورد 0-22قيضت ىبح اهداقحاب اهرودص شيجت وعاجيه لاسرفو
 اهعيطت داكت ام ديأب اينلغ :ليننوفت“ رع ' رتو نم لقت و ن7 3 0

 اهعومد تضاف 2 تركذت

 «اهعوطق وم ماحْرأ رجاوش

 0 تصاقف ف آد تب ررتحا اذإ

 ليست عومدلاو ل  ءامدلاو 4 هعواطت اي هذدبو صعب 0 كلفس مهضح بف

 3 نم هياصن ىلإ رمألا حتفلا هردزوو لكوتملا داعأو . ماحرألا قئالع عطقت حامرلاو
2 

 . ةدهسملا نويعلا تمانو ةقفاحلا بواقلا ترق فوريسلا تدمغاف ؛« ملسلاو
 0 ؟١51 ةنس ف ةروثلاو بوثولا ىلإ نودوعيو 55٠ .ةنسل' "' مهلماعي صمح لهأ

 ر حامرأ ٌرجاوش

 )١( ناويدلا م»/وم١١ .
 ١0 ناويدلا ١/1.٠ ؟ 1

 ) *( نويدلا ١/١١99 .

 . ةلخادتملا ةكباشتملا : رجاوشلا (؛)
 . اهدعب امو ١917/9 ىربطلا خيرات (ه )
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 هوفعب اًهونم ثداحلا ىرتحبلا لجسيو « مهنع وفعي ام ناعرسو لكوتملا مهب
0 

 "9 قرخلاو ةءاسإلا لعف اوفراق دقو اهلهأو ٌصمح ناسحالاب كك ادت
 , ىرتحبلا هفصي ريبك لفح ىف دفولا ةفيلخلا لبقتسيو ترعاها فرمنأ نب ءادفلا بلطي ًادفو ؟١4 ةنسا لكوتملا لإ ةينيطنطسقلا ةروطاربمإ ةروذت لسرتو :
 نعد ىبح ةفالحلا ةرضاح ىشمد لعجب نأ ىف ؟479 ةنسل ركف ا ناكو . 7 ةريحو لوهذ نم مهاهسو مههوجو الع امو هيف دم ىذلا طامسلا فصو ىف ليطيو
 اوهسبنتو 717 ةنس ىف اهيلإ لحرو ع ةاغطلا كارثألا داوق نم اهب نمو ءارماس
 رك ذيو ؛« مهتدارإ ىلع لزاي نأ رطضاو - ماس ىلإ هب ةدوعلا ىلع اولمعف هدصقل
 قى 6 ةنس لنم ذخأيو . (؟) ةدمصق ريغ ىف اهنم همودقو ىّدمد ىلإ هجو رخىردحبلا
 -. ىناثلا لصفلا ىف انب رم اك - تغلب ىلاو ةيلكوتملا مساي تييعس ىلا هروصق فصو
 ىرتحسلا فقوتيو « كانه هل انضرع ىذلا جربلا اهمهأ نم ناكو « نيرشعلا وحن
 ىرفعجل اب فورعملا رمدقلا لثم نم روصملا كلت فصيل هحئادم ىف ًارارم
 ىرتحبلا رصب تحت 740 ةنسل امهعرصم حتفلا هريزدد لكوتملا ا ىرفعحلا رصق قو . بوعذلاو منألا ايهابم اهب هوني لازي امو ؛ (0 زادبشو حبلملاو حيبصلو
 ( هيذيب هْنع عفاد هنأ اسمعاز هتيثا ارب لكوتملا ىنري هلعج امم ع ىأر ام هلاهو « هعمسو
 .ةرماؤملا ىف .هكارتشا  ىضمملا راو انب رم اك  ردتنملا هنبا ىلع لجسيو
 0 . (57هلئاق « هب كتفلاو ةيغابلا

 - ةٌرداغدهعلا لَو نأ بجعنمف ١ ةردغ رمضا دهعلا لو ناكأ َ ُ ٠ ٠ 2ك مى 03
 ةازدعملا ءاجه ىف ويل نا لش طروتي ١ ىزحبا نأ ركذن نأ 6

 ضن كانمو 3 ىرعتيان :ئادملا ل جرخف 5 ميتفلا ها , لكوتما لتقم 275 هينيع

 2 ' */4 ٠5١)
. 

 ل .:؛١1/؟ ناويدلا رظنا (ه ) . قمحلا : قرحخلا . اوبكترا : اوفراق ( ) ١
 ووري ي.وه « الا, ناويدلا 610 2352020 و.عم/ ؟ ناويدلا (5) ْ , و؟١٠/#م ناويدلا (؟ )
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 . هعفدو . هلهأو جبنم ىلإ اهكرتو ءارماس ىلإ داعو « هاسأو هنزح اهيف اًعدوم هتينيس
 | بيصخلا نب دمحأ هريزو بابب فقي نأو اًنعيرس رصتنملا ىلإ دوعي نأ ىلإ عمطلا

 ىلإ هبيجنو ؛ هل هيضريسيو هنم هب رقي ىبح دلحم نب نسحلا هبتاكب هيلإ السوتم

 ىلا ةنحما عفر دق ناكو « هيف هتديصق ىلإ عمتسيو « رصتنملا هنع وفعيف « هتينمأ

 ىريحبلا كلذ ىلإ راشأف « ( مهتعيشل تا مهنع ىذألا عفدو نييولعلاب هوبأ اهزنأ

 ٍ (17[ ليشنم

 رَمّدْباف مهْرِسب عيذأ اامدعب بلاط ىنأ لآو

 رِِطْفنت اهل متامسلا داكت ةوفج مهُّينادأ تلا

 ركبتي نأ لبحلا كشوأ دقو 'مهماحرأ - كباوش تلصو

 نبا ىبتسيف نيعتسملا هفلخيو هتفالخ نم رهشأ ةتس دعب رصتنملا ىّفوتيو

 ىفشسيو هلاومأ ىفصتسلتف كرتلا داوق هيلع بضغي ام ناعرسو « ةرازولا ف بيصحملا

 هركنت ف غلابيو « هل ركنتي ىرتحبلا دجن ذئنيحو ( تيرك ) شطيرقإ ةريزج ىلإ

 - ىضاملا لصفلا ىف انب رم امك مهثحيو « هيلع مهبلؤايف « هداوقو نيعتسملل ءاضرإ

 ظ ؤ : ؟9الئاق هلتق ىلع

 هلاطبإو 2 ىدْرُملا هكفإب ىرَبْنا فيك لبا بيصخلا نبال

 اذه ريغ ىف رم اك  هيرصاهم ضعب هظحال ىرتحبلا ف فا

 ضعبل هني رهدلا بلقي نيح « هئافو مدعو ناسحاإلل هرفك نع اوثدحت ذإ  عضوملا

 ظ نم اًنبورمض هسفن ىف كلذ ريثي نأ نم الدب هنإف « توملا مهيلإ قبسي نيح وأ هيحودم

 ناطلسلاو مكحلا باحصأ ددحلا مهموصخ عم فوقولا ىلإ عراسي « ةمحرلاو ةقفشلا

 ةفيلحلا نم هفقوم الثم كلذل ءامدقلا برضيو « عفنلاو لاملا نم مهيديأ ىف ام ءاغتبا ظ

 ىذلا زتعملا ىلوتو كرا داوق هعلخ اذإ ىبح هزئاوج لائيو « هحدمب ناك ذإ نيعتسملا

 ريح اع دعنا رجيرارد هدب هيت لإ عربا هعفن ىجتري

 : "9 هلوق

 )١( ناويدلا ٠ /٠م . قرفت : رعذبا . )١( ناويدلا ١ /ه١؟ .
 ناويدلا (؟) *//ا١١7 . 1
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 (0ٌةيْغاِبَع تلدت دق روت سانلا ىلع 2هقوف ٌراخذإ قرشلا ٌرّبْنملا ىكب

 هبقاوع تاآ ملظلا تيار فيكو هرارق رق ّقحلا تيأر فيكف
 هروصق فصوو هحندذم نم ريكأف ء هسفن ىلإ ءافلخلا برقأ نم زتعملا ناكو

 اميل ء ةقادصلا امهنيب تقثوتو هللا دبع هنبا هعم حدمو « هنمزل ثادحألا ليجستو

 29 عاجسش هبتاكو شماتأ ىكرملا دئاقلا لتق نيعتسملا دهعو هدهعل ثادحنألا نم هلجس
 ىكرتلا دئاقلا حدمب هارنو 704 ةنسل لكوتملا لتاق 7 ىبارشلا اغسب لتقو 749 ةنسل
 ًارارم نذأتسيو « هنطو ىلإ هقوشت ذئنيح رركيو 2” امك اص هنباو ريبكلا ؟؟0آفيصو
 حلاص ىبأ هريزوو نيعتسملا دئاق لاكيم نبا هاشلا حيدم نم ريثكيو . هب ماملإلا ف
 ماخ ىلإ رتعملا كرثلا داوق رطنضتيو . مساقلا هيخأو هللا ديبع هنباو دادزي نب دمحم
 هياإ ودغيو « دحاو ماع وحنل ةفالحلا هدعب ىدتهملا لوتيو 708 ةنس ىف هسفن
 هرمشنو لئازلا ةايحلا عاتدو ى هالملا نع هفارصناو هلهزو هاقت ًاروصم ةدئاعقب حوريو

 ناعرسو . نيرغاص هتدارإ ىلع مهوزنو مورال هشودج لالذإو هتلود عوير ىف لدعلل
 مهحدم ن يذلا ءافلخللا رخآآ وهو ء دمتعملا هدعب اولوو هوعلخو كارتألا هيلع راث ام
 عساو اعاجش اًمزا- ناكو ء قفوملا هاخأ هدهعل ىبيقحلا ةفيلحلا ناكو « ىرتحيلا

 ناريإب رئاثلا رافصلا بوقعي مزهو جنزلا ةروث ىلع ىضق ىذلا وهو « ريبدتلا
 اهتاراصتناو هشويج سأب دمتعملل هحيدم ىف ىريحبلا روصيو . ةقحاس ةميزه
 ةدليصق هلو ع هب هوذو قوشعملا هامسو هئانبب لفتحا ىذلا رصقلا فصيو « ةيبرحلا

 : 2" هلوقب هيطاخس اهيفو « نزلا ةرودأ هعمقب قفوملا اهيف “ ىبي ةعئار

 هبلاطت ودع َتلْفُي ملف كادي ترفظو ىنَْم نيدلا رتوب تذخأ
 ناكو « هزئاوج ذخأيو هحدمو الإ ًاريبك اًمبتاك الو ًاريزو ذئنيح كرني مل

 همزاف « لكوتملا هيبأل اميدق رزو ىنذلا ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع رزوتسا دمتعملا
 ؛ هايإ اهعطتأ لكوتملا ناك ىلا ةريثكلا عايضلا هنم عجتري نأ ىف رّدكفو « ىرتحبلا
 : 29 هتديصقو « هل اهكريي ىح ) هيأإ لسوتلا نم رعاشلا ركأف

 )١( ناويدلا (؛ ) نضغتام : بغابغلا . حاص :راخن م١:٠7 .

 ناويدلا (ه ) . نقذلا لوح ةيحللا وأ نونثعلا تبنم ىف دلخلا نم */4ا١؟ .
 ) ناويدلا (؟ 4/١زه . )١( ناويدلا ١/١4 .

 . 497/1 ناويدلا (7) . ٠١١5/٠ ناويدلا (؟ )
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 قىدحو مهل حيدملا رييست تيلوت يتالخ ءابح ىم عجيترمأ

 دلخم نب نسحلا هفلخيو 75“ ةنس هللا ديبع ىفوتيو « طرفملا هعزج روصت
 عراسي الو « ىيسلا هبتاك ىلإ هرمأ لعجيف « اعراض اًنيكاش ةفلتخم دئاصقب هحدميف
 : 217 هتيئاحم دلحم نبا ىلإ هوكشيف « هئاضرسسا ىلإ

 6 يجارلل 9 لبنا 0 ةلهسلا انيف قئالخلا كل

 '”هنع ةبلاطملا ليزيو « ديري ام ىرعحبلاب غلبي ىح نسحلا اهعمسي داكي الو 0
 نم ىدتهملا هرزوتسا ىذلا بهو نب ناولس اهالوتيو اًمعيرس ةرازولا نسحلا كرئيو
 رداصيو هسبحيف 76 ةنس ىف قفوملا هب فصعيو «هحئادم ىرتحبلا هيلإ مدقيو «لبق

 ىرتحبلإو « دحاو رهش ةدمل داز ريش نب حام نب دمحأ ةرازولا ىلع هفلخيو . هلاومأ
 ةباتكلا ىب اهب لبلب نب ليعامسإ رّمصلا وبأ هدعب ةرازولا ليو « ةفلتخم حئادم هيف

 ى هل وجهيو « لبلب نبا حيدم نم ىرتحبلا رثكيو « دلحم نب دعاص قفوملل
 مدي نيح ىلع ةدارج هيتاك جدعو « هحذم الاط ىذلا رم نبأ هلم صعب

 نأ ةريثك دئاصق ىف لباب نبا ىلع حليو « ليئارسإ ىمسي انينارصن ناك رخآ ًابتاك
 : 29 هلوق لثمي هنطوم ىلإ ليحرلاب هل نذأي

 ريدج هب تنأو ىدلب ىلإ ىتعب "مف باقرلا تقتعأو

 4 ىراصنلا هوجو نم ناكو 3 قفوملا بتاك دلخم نب دعاص حيدم نم ذئنيح ريكأو

 ىسيع ىنأ هنبا» بهارلا نودبع هيخأ ىفو هيف هلو همالسإ نلعأ قفوملا هبتكتسا نيحو
 لعج امم 2 كلفلا ملعب 0 ةفاقن [ينرقم ىسيع قب ناكو . ةرثك 00 ءالعلا

 نيذلا باتكلا رابك نمو . ("'موجنلا رك نم هحئادم ىدحإ ق هل ل ىرصحبلا

 كلذ ءانثأ ف : لئاسرلا ناويد بحاص ةباوث نب ديحلأ سايعلا أ كئنيح مهحسلم

 فيصو لش 0 و ل باحصأو ةالول 0 ها د ناك

 ىلا لاو ةعره نب عفارو مصارع بلح لاو ليرطأ 0 - ىلاو 0-5

 )١( تناويدلا ١/ 488ناويدلا (؟) . ىرتحبلا رابخأ»و 515/5 .

 ص ١١١ . )*( ناويدلا 1١١١8/5.
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 ناك نيو 1 2 )١ هموسرب مهبلاطيل ًارصن همالغ ةرم تاذ مهيأإ فنا لبحلا تاتكو

 ناكو . تخيب ود لآو ةفوكلا ىلاو ىلاطلا دمحم ند يح رفعج وبا أ ًاريثك مهحدمب

 « انب رم اك اهماتكح رهاط لآ نم نيريثك حيد ىتعو« دادغبب مامإلا ريثك
 دربملاو ىلبرطقلا دعس نب نيسحلا نب هللا دبع لثم اهئاملعو اهنايعأ ضعب حدم انك

 جارخعب هنوءلاطيو ىريجعلا لويهعتب اوداع ةياردلا باحصأ نأ ودسو . لبحلا

 دمتعملا لأسي اك « هجارخ ىف ةنوعملا لبلب نبا لأسي هلعج ام « ةريثكلا هتاعاطقإ
 ظ :٠ (17هلئاق هسفن

 22 م "هاوي رغ . 0 1 9 .آ

 دافرلا دفارو كوللل كلم  همظعل توعد دقو جارخلا ىشخ

 امك اش مهيديأ نس ادفم موي لك وهو ) هيلع نواقشي جارخلا لامع ىص

 ركفيف ( مهنم ىغتبي اب رفظي داكي الو ءهنم هنوبلطي ام هلهاك نع اوطحي نأ ىف احلم

 هحنلم ى حرصيو ذئنيح ماشلاو رصم بحاص نولوط نبا حدمبو « قارعلا ةحرابم ف

 . (9هلئاق هسفن ىف اع هل

 رب م 1 8 رس .ء و 2 ضا . 2 0
 بطر 000 َْق صع شيلا الو عسأو لظلا ال دادغب ق تحبصاف

 0( بغر عن مم ماشلاب "ل لإ ابغار جيساسطلا لامع ح دمأ ا ع 5 2096 #0 هو ْ

 هنإف « لكوتملا ريدع ذنم افا ءارث ىرثأ دق ناك ىرتحبلا نأ دكؤي ءىش لكو
 نب حتفلا هيلع قدغأ ام ىلإ ةفاضإلاب « ةديدع تاعاطقإو ةمج الاومأ هيلع ردن
 اكو 6 م اردإ مهتمدفم 5 ريدم لا لآ ةصاختو ؛ نيواودلا لاجر نمد ريغو نافاخ

 هنإ لوصلا لوقيو ) عايضلاو جارخلا نيواود 2 نيفظوملا رايك نم كيتا هوحخأو وطه

 هنإو ( هنع هيدؤر وأ هجارحم ركأ طقم نأ ةنس لك ف ميهاربإ ىلع بجوي ناك

 دقف كعايض كيفكت : : هل لاقو ) هعامض 2 هءالف ةعيض ءارشل ةره هحاهسا

 . ؟مىودر م لالا 010 « عايضلاو تاعاطقإلا : جيساسطلا ( 4 )

 نيتس ىلإ ًامسقم ناك قارعلا داوس نإ لاقي و
١ 

  6ناويدلا ١/7614 .
 عستم : بغر . اجوسط . ١؟7/ ؟؛ ناويدلا (؟) .
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 ىلا هتديصف هدشنأو هيلع هحاحجلإ ىف ىدامت ىرصحبيلا نأ ريغ ؛ تمظعو تراك
 :(!01اهيف لوقي

 (9اهجاَح رّيدملا ل1 ىدل ىَضْقُيف ىرّبْنت ليسارملا سيعلا ٍتلاز امن
 اهُجاجوعا ماقتساو اهاَدَم لع اَنَد دقو عايضلاب ىلاغأ ال مل
 "”اهجارخو اهرْشَُع كيلع ناكو اهلالتغاو اهعيبَرت ىل ناك اذإ

 ىف ىرتحبلا عم انمدقت املكو . (© هب ةعيضلا كلت ىرتشي ىذلا لاملاب هل رمأف
 عم وهو « ةريثك لاومأو عايض زتعملا نم هتلصو دقو « هعايض تداز لوول نلعب نمزا
 ناكو . ال[ ةيتيبو توفاي مكان هيدهتسيل ىح بلطلاب هيلع حلب لازي ال كلذ

 فتكي 1 هنأكو ( هصعب َْق ىرحبلا هرواج اًعاطقإ هللا لبيع هئبأ ىلإ ىدهأ دق زتعملا

 ىلا ةعيضلا هعاطقإ نم هل بهي نأ هللا دبع لأسي ىضم دقف « هدي ىف راص اب

 : زتعملل هلوق اهنم « ًاراعشأ كلذ ىف عنصو هيبأب هيلإ عفشتو ١ هرواجت

 مهنسحأو ًامرك

 . ؟9هل اهبهوف « ىرتحبلا ةجاح ضنقا :هل الئاق هللا دبع هنبا ىلإ هجتاف
 دلحم نب دعاص نم بلطي هارن ذإ 0 كلمت . ةوهش هدنع لظتو

 نيحح رهاط نب هللا دبع نب ناملس نمو 8) ةعيض حلاص نأ هنبا نمو (* معاطقإ

 1١1( ةويسوأ ”[سارفأ هيحودم لأسي نأ هلع رو (*عاطقإ دادغيل ًاماح حبضأ

 : نصر عدلا ٍعقادم ريغ ءافلخلا دحاو اي

 ديربلا ليخ ىلع هدلب روزي نأب رمأ هنأ . 407/١ ناويدلا )١(
 2. 8٠١1م5 م ناويدلا رظنا . ىمرا قونلا : ليسارملا . لبإلا : سيعلا (؟)
  ناويدلاو ٠١١ ص ىرتحبلا رابخأ )١( . ريسلا ةلبسلا
 0 ا رشع : رشعلاو . هامتإلا : عييرتلا (5)

 . ضورفملا جارحلا وهو راما

 . ١١ه ص يلوصلا ىرتحبلا نابخأ 0

 رشن نييدلاخلل ايادماو فحتلا رظنا (ه )
 « ةال/م بادآلا رهزو « 7 ص ناهدلا ىاس

 ةديصقلا ىف ددع دقو ٠١8 ص ىرتحبلا رابخأو
 فيكو ملحلاو ريئاندلا نم هل زتعملا اياطع

 .٠١1؟4/ م ناويدلا (10)

 ١٠١٠م/5 ناويدلا (8)

 ) )9ناويدلا ٠١41/8 .

 )٠١( ناويدلا رظنا ١/ووم « »/

 و١448 « 2لطومك 2 !ال44 7080.4 .

 ) )11ناويدلا ١741/5 .



 ا ]

 هنأ نم لاقي امو هحسش نيب قفون نأ عيطتسن كلذبو . 2" ناملغو ؟'!اًبايثو "7 ًبارشو
 ”صخو ع هيحودمت نم تابه اعيمج اوناك دقف عاف هناملغ نم بكوم ىف ىشعي ناك

 بتاك ىمقلا ىسيع نب 2 دمحم هيلإ هادهأ دق ناكو « ريثك لزغب مهنيب نم اوس

 سانلا ىلع ليلا باوبأ نم اًباب هلعج ىرتحبلا نأ » ىناغألا قو « ىرغثلا ديعس ىبأ

 هدنع قفل نمو تاءورملا لهأ ضعب كلم ىلإ هريصي نأ دمعتيو هعيبي ناكف
 ] هل 0 ىح هالوم حدمو هقوشتو هب بف هكلم ىف لصح اذإف « بدألا

 جرفلا وبأ نوكي دقو . 276 هرمأ سانلا ىدكف ميسن تام ىتح هبأد كلذ لزي لو
 دقو «لهس نب نسحلا نب ميهاربإ ىوس هارتشا ًادحأ نأ تبثي مل هنإف « كلذ ىف اغلابم

 .روصي ام هلك كلذ ىق لعاو « (9 هيلع هدرف ءهمدنت اهيف روصي ةريثك راعشأب هحلم

 قف فحل لظ .دقو « رخآ بناج نم هعمط ةدشو بناج نم ىرتحبلا ءارث ىدم

 جارخلا ىبحو « هيرصاعم راظنأ هياإ تفلي نأ اًنيعيبط ناكف عايضلاو ءاطعلا لاؤس
 هنع هعفدب نأ ريذو ىلإ عرضتلاب هنم صلختلا ىف لات ىني ام ناك راملا رشع وأ

 نواوط نا  دمحأ نم ةدافإلا ىف و ركفيو . ربدملا نب ميهار 1 لثم ريبك بتاك ىلإ وأ

 هداؤقو هباتك ضعب حدمبيو 4 ةنسل هحدمبيف خول اذه ريغ ف ذو يك

 ١ ىبالكلا سابعلا نب دمحتو رافغأا دبع نب رذعجو اخس نب سئويو صافع لثم

 ضعب ىريحبلا ىرثو 7١< ةنسأ هيورامخ شيحلا وبأ هنبا هفلخيو ىفوتيو

 . دمتعمللا ريزو لباب . نب ليعامسإ رقصلا ىبأ حيدمو هحيدم نيب عمجي *هديصق
 هينبا ىلعو هيلع ضيقيو هبتاك دعاص ىلع قفوملا بضغي 97 ةنس قو

 29 يوبابسأو ىف اومأ ميمج رداصيو نودبع هيخأ ىلعو حلاص ىلأو ءالعاا ىسيع ىأ

 هيثريو ©« ىرتحبلا بتتكيو اسوي رشع ةثالث دعب س بدلا ىف ءالعلا اهنيع وبأن ىفوتيو

 : 2" اهيف لوقي ةديصقب
 . /١6٠ ؟ قيشر نبال ةدمعلاب عميقا 4 « ١4ا// ١ ناويدلا 0(

 . هكالر/١ ناويدلا (ه ) . ١ال1/ 1م ىناغألاو ء« همه

 . ١ال١1/١م ىفاغألا (5)  رابخأب مو؟ « م ناويدلا (؟)

 اه امو ١7 ١ ص ىرتحبلا رابخأ )70 3 موو ص ىرتحبلا

 | . 4 ٠ ه/ ؟ ناويدلا (8)( ءالكالا ع همك/ م الش رظنا 62

 اصلا ٠١/٠١ ىريطلا خ خيرات 600 ٠ . ١؛6مر/#

 . 6٠مم 57 600 لباق# ١7١ /١م فاغألا ع )0
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 قُدْطَت هينيعب نسْحت ىتم بحم قماو َةليلَ ايندلاك َرأ ملو
 قرخأر فيطل َْْدُص اهبسحتف لحاو ٌةعنص ىو ًانايع اهارت

 رونلا ىهلإب نمؤي ئوذث هنأب هيلع اوعشسش نيتيبلا هموصخ ضعب عم نيحو
 ىرتحبلا مهفاخف : ذئنيح اهيلع ةبلاغ تناكو دادغب ةماع ىف كلذ عاشو « ةملظلاو
 ءارماس ىلإ اهنم داع هنأو لطت مل اهب هتماقإ نأ ودبيو . جبنم ىلإ جرخو هسفن ىلع
 - دريأا ساجمع 70/5 ةنس ىريحبلا كارب اف لوا نأ للوصلا ىكحي ذإ نيح دعب دادغبو
 قاوملا ضيق دعب الإ عطقنت مل قارعلاىلإ هتالحر نأ اًنظ نظنو . دادغبب هدج.سم ف
 نأ 2 ادم لدا ا اع أكو ؟1/1/ ةنس لبلب ن 5 ؛ ليعامسإ هقيدص ىلع

 اهبحاصو رصم وحن ذئنيح ههجو ىلو ابرو . دبألا ىلإ قارعلا ةحرابم ىلع ممصي
 . هئاملل ريهم ىلإ اهادم مث :٠ ماشلاب هتالحر ىف هاقلي ناك هنأ ودبيو !هيورامخخ
 تناك هنأ ريغ . ريصن نب ق>سإ هيورامخ بتاكل هحئادم ةريك اهب هلوزن دكؤيو

 ىتحت ةريخألا هتاونس اه ب لظ . جبنم ىلإ داعو اليوط رصمج معي ملف ة ةردبسك هتاع
 1 ماعل هير ءادن يب

 2 هرصع ىف ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا نم ةفلتخمم ظوظحب ذخأي ىرتحبلا ناكو
 تناك ذإ « اهب ملي ناك هنكلو « اهعورف دحأ ف صصخت هنأ كلذ ىبعف سياو
 0 ا زعردو 0 كلئنيح ىلرعلا ملاعلا ءاحنأ ميخح ف دراولاو رداصلا 3 ةحلو ترم اهتاملح

 هلم َْق ف كو دإ 3 ثيدحلا لع تاحاالطصا ضعبيل ضرعد هبف هأرن اننأ ةرعبش َْى

 1 ' لهس نب نسا نب ميهارب حل . ١(
[ 

 عونصم هناك َءاجف اعبط ١ هئانسو هلضفب تيتأ قلخ معاد ع ] 3 2 ا ىو
 عوصضوم هنأ انئظ ىّتحا ةئسح طرفأ كنع دجم ثيدحو هه ب 2 وي

 ريسمتاو ىودل ثثتيدح نم هرمصيحأ ةيمالسإلا تاساردلاب هتأاص دكؤي م كلذ َْو

 اذهو « ةيوحنو ةيوغلو ةيخيرات نم ةيبرعلا تاساردلاب ةلص ىلع ناك لثملابو « همتذو
 نمو ةغللا نم دوزتي نأ هل دب ال ناكف « اقومرم ًارعاش نوكيل هسفن دعأ هنأل ىعيبط

 . ١95/١ ناويدلا (؟ ) ْ 0 هدبز + مارا نمنلا (1)



 ,ظ3َخَ

 هرصع ى ىوخل ملاعل ضرعي هرعش ضعب ىف هارنو « ىتالسإلا ىلرعلا خيراتلا نمو وحنلا
 هل ملعال هنإ لوقيف , ريثكو ليمج ىلع ىرزي هآر الرا كسك نذ لضفلا وه
 . 27 اوعفملاو لعافلا ىف قمعتلا وه امن هملع لكو « رعشلاب

 ”ةلكاشم ةسامح ناويد هيف عضي هلعج امم « رعشلاب هتفاقث ىف ىرابي ال ناكو
 ايات انك هل نإ ميدنلا ن ءبا لوقيو « ةروهشملا هتسامح َْف مامت نأ هذاتسأل ةهباشمو
 لوألا باتكلاو . نمزلا دي نم طّقس باتكلا اذه نأ ريغ 0 ناعم ىف ايناث
 2 ناك لثملابو . ريظنلا عطقنم اًنبايكإ ميدقلا رعشلا ىلع هب | روصت ىف فاك
 عيطتسن له نكلو . ةعساو ةيرعش ةفاقث هل حاتأ امم  نيثدحملا 0 نيواودىلع 2
 نم اهب لصتي امو هرصعل ةئيدحلا ةفاقثلاب افقثمناك ىرححبلا نإ | لوقن نأ هلك كلذب
 اذه نكاو« ودل زوم يوقف ريكا انفلسأ اك « ةديصق هل ا لئاوألا مولع
 ملعلا اذه نع اًفرصنم ناك دقف  هرصعل موجنلاو كلفلا ملعب ملم ناك هنأ ىبعي ال
 وهف «رييعتلا اذه حص نإ رهاظلا نم ملي اهب 1 اذإ ناكو . لئاوألا م .واع نم هريغو
 ةرودوب ةاشل هتأشن تناك ذإ اهقمعتي نأ 0 ال قدأ ةرابعب وه وأ اهقمعتي ال
 هقفلا نع ًاديعب لظ هنكلو « دعب ايف رسضحت دق ناك نإو « ءامدقلا لحال امن
 1 ةيقطنملاو ةيفسلفلا ةفامث ءأإ او , ةثيدحلا ةفامثلاب

 الأ ىغبني رعشلا نأ ىرت ةظفاحملا ىف ةفرسم ةظفاحم ةئير : تائيب ثالث  عضوملا ' اذه ريغ ىف كلذ ىلإ انرشأ اك  ةغالبلاو دقنلا ف 8 تذخأ دق تناكو
 ةفرسم ةددجم ةئيبو « نييوغللا ةئيب ىهو ؛ ةصلاخلا ةيبرعلا سيياقملاب الإ ساقي
 , ةفسلفتملا ةئيب ىهو « ةينانويلا ةغالبلا سيياقعب رعشلا ساقي نأ ىرت ديدجتلا ىف
 2 ةلدتعم ةئيبو 2« مهنع مجرت ام نوءرمي أ تانولا نع نومجريي اوناك نمت
 نقوم فقت لب « ةفسلفتملا ديدجت ددجت الو نييوغلاا ةظفاحم ظفاحت ال ىهف
 . ةغالب تاظحالم نم برعلا نع رثأ ايف رظن ظنت ىهو مجري ام أرقت ىهف «٠ اًنطسو
 ىهو « ةقيقد نيزاوم اهنرست ةيبرعلا ةغالبلل سي اقم ىلإ كلذ نم لفنت نأ لواحت مب
 زاحناو « نييبتلاو نايبلا هباتك ىف ظحامللا نع فوعت ام وحن ىلع « نيملكتملا ةئرب
 0 ب ا بي نسج ةثئاثلا ةئيبلا ىلإ مهنم دحأ زاحنا املقو « ةلدتعملاو ةظفاحملا نيتئيبلا ىلإ اًميلاغ ءارعشلا

 . اهدعب امو /١81107 ناويدلا )1١(



 ] ] م

 ءاوعش تالي" نشن تذخأ ةئيبلا كف نار :ىبرعلا قوذلا فاجت تناك اهنأل

 « ةيفسلفلا ةفاقثلا نقتي نكي مل ىذلا ىرتحبلا اهلثم ىلع ةصاخو نيظفاحما ةئيب ىلع

 مهني ةسفانملا لماعب ةلمحلا هذه ىلإ نومضني ةلدتعملا ةئيبلا نولثع نم ضعب ىرنو

 ىرمحبلا نيب ةقالعلا تءاس بق تناكو . ىورلا نبا مهتمدقم قو ىريحبلا نيبو

 ضعب ق ثدح كلذ نظن ؛ دادغي ةطرش بحاص رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبعو

ش ضعب ىف هيلإ حّسلف ىرتحبلا عراسو  هتفيظو نع هلع تار ظ
 « مذا هبشي امب هرع

 اد دن امهنأ ودبيو 0 ةبهتلم راعشأب ىيورلا نيا همددص - هللا ديبع هيلع درو

 هللا ديبع وجهي هلعج امث « اسقطنم الو ةفسلف فرعي ال هنأو ىرجبلا ةفاقث فعضب

 : (!١اهيف لوقب 5 ةيثانت

 هيذك هقدص نع ىنغي رعشلاو كقطنم 97 داب ني

 ةبَبس امو ةعوت ام قطْنم )اب جْهْلَي_حورقلا 0

 هبطخ تّلوط رذهلاب ,سيلو  هتراشإ ىكت حمل ٌرْعشلاو

 اًنقطنم الو ةييل فرعي حورمقلا ىذب بّقلملا سيقلا ؤرما نكي مل اقحو

 را دا اديب نكي 1 لل ردم دا نك هنن ع ص هنأل ال

 هبارضأو ىورلا نبا فكع امك قطنملاو ةفسلفلا ىلع فكعل ىرتحبلا صع ىلإ نمزلا
 فورا نبا ىلإ ريخألا رطغلا ىف حملي وهو . اًنعيفر ءاذغ هتيرعاش امهب ىّدذغو

 . هرعش تالوطم نم هب رهتشا امو

 ىلإ - ًارارم كلذ ىلإ انرشأ اك رصعلا ىف داس ىذلا ظفاحملا قوذلا دعاس دقو

 ءاملع ال هّفَص ىف فقي نأو ءددجملا ىيورلا نبا ةّفك ظفاحملا ىرتحيلا ةفك حجرت نأ

 فورلا نبا ناك نيح ىلع « ءارعشلا نم ةريثك ةرثك لب دربملا لاثمأ نم مهدحو ةغلل
 احضاو انقوفت هليمز ىلع هقوفت عم هيرصاعم نم ةلرنع هبشي ايف هرصعل شيعي

 ىلع اهديلاقتو ةوروملا هتغايصب رعشلل ظفتحي نكي مل هنكلو « ةبصخل ا ةيرعشلا هتاكلمب

 . داقنلاو ءارعشلا نم ةبلاغلا ةربكلا قوذ نع ًاديعب عقوف « ىرتحيلا ظفتحي ام وحن

  010ناويدلا ١ م٠٠١9 .
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 مئالي ناك دقف « رصعلا حور نع اًمامت لصفنا ىرتحبلا نأ كلذ ىبعم سيأو

 رعشو ماع ىنأ هذاتسأ رعشب ةعساو ةفاقث قيرط نع حورلا كلت نيبو هرعش نيب
 « تارملا ولت تارملاو « ةرملا ولت ةرملا ءراشبو ساون ىبأو ملسم لاثمأ ... هوقبس نم
 هورصاعم هتعن كلذلو «٠ هرعش رهوج نم أزجتي ال ًاءزج كلذ حبصأ ىح
 ىورلا نبا لوقي كلذ ىو « هسفنل اهبلسيف هوقبس نم راعشأ ىلع ريغي هنأب اليوط
 ] : (90دادغب عوبر ىف نمألا رشن نيح دعاص نب ءالعلا ىسيع ىبأل

 2 "5 م - ك0 #« 0 ٠ َ ع 8 ا

  ربّيرلا ىذ صللا لاكن تنأو ارهج مرعش سانلا ىرتحبلا فقرسي

 - ءامدقلا هلك كلذ ظحالو « مامت ىلأ هذاتسأ ناويد هلثمت ىلع حلأ ناويد مهأو
 ؛ رهاط ىبأ نب دمحأ هرصاعم هدنع كلذب ىتع نم لوأ ناكو «ثحبلاب هتاقرس اودرفأف
 و مامع ىأ دنع ةصاخو ءارعشلا دنع اهلوصأ ىلإ اهدر تيب ةئامس هل جرختسا ذإ
 ئ فنصمب مي نب رشب هالتو . تيب ةئام رهاط ىبأ نبا ىأَر ىف هنم هبلس ام غلب دقو
 اذهل هدقع ىذلا لصفلا ىف ىدهألا دمتعا هيلعو « ماع ىلأ نم هتاقرس هيف ركذ
 هتفاقث صقن ىفالتي نأ كلذب عاطتسا هنأ انيأر ىفو . ىرتحبلا تاقرس نم بناخلا
 لثمت ثيحب « ةردان ةطلاخم مامت ابأ ةصاخو نيثدحملا ءارعشلا طلاخ دقف « ةثيدحلا

 5 اهنع ردصتي ذخأو « هسفنل اهضلختسا ثيحب لق لب ؛« ةئيدحلا ةليخآلاو ىناعملا .
 - هذه ضرع نيب ديعب نوب دجوي هنأ اًنقحو . ةرهزا_ نعىذشلاو سمشلا نع ءوضلا ردصي
 ةقيل ىف هراعشأو هراكفأ سمغي مامت وبأ ناك دقف « مامت ىلأ دنعو هدنع ىناعملاو ةليخألا
 روصلاو ىناعملاف «ةيوضعلا ةدحولا اهيف ققحتت نأ كشوت هدنع ةديصقلا اذإف «قطنملا
 هذه رثكت نيح ىلع « تايبآلا نيب تارمم الو قدانخ الو ضعب نم اهضعب دلوتي

 نم جورحلا نسح ال هنإ اولاقف ءامدقلا كنذ لحلو « ىرتحيلا دنع قدانحلاو تارسملا

 هرعش ىف عضخي نكي مل هنأ وهو طيسب ببسل .2"”رعشلا ىف عوضو٠ ىلإ عوضوم
 ىف هذاتسأ ىراج هنأ ىه ةيناث ةرهاظو . افنآ كلذب حرص ام وحن ىلع قطنملا

 )١( قيشر نبال ةدمعلا (١؟ ) لماك رشن) ىورلا نبا تناويد ١ /]ةه١ .

 مه ص (ىناليك . ٠



107 

 ىلإ هدنع نوا ىأ نرقن نيح نكلو « هراعشأ ىف اهراهظتساو عيدبلا ناولأب لافتحالا
 رفاون مادختسا ىلإ حنجي الثم مامت وبأف « ةعساو قرافم دجنس مامت ىبأ دنع هلصأ
 ىرتحبلا نكي مل « لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رم انك هراعشأ ىف دادضألا

 ظ الثم لصولا رك ذ اذإ ثيحب قابطلاب ىنتكي هارن كلذلو قمعتلا اذه قمعتي نأ عيطتسي
 تركذ ةلوهسلا تركذ اذإو ءربكلا هعم ركذ لذلا ركذ اذإو « رجهلا هعم ركذ

 مامت وبأ هقمعتي رخآ نولو . ةيدوبعلا اهعم تركذ ةيرهلا تركذ اذإو « ةروعولا اهعم

 نكي مل «لوألا ىسابعلا رصعلا نع انثيدح ىف اًضيأ انب رم ام وحن ىلع ةراعتسالا وه
 هلك كلذلو « ميدقلا قوذلا نع هدعبي نأ هنأش نم اًمقدعت نوللا اذه قمعتي ىرتحبلا
  هلوصأ ىلع هتظفاحم نوديري )١( ٠ ىلرعلا رعشلا دومع ىلع ظفاحي هنإ داقنلا لاق
 « ماع ىلأ راثكإ عيدبلا ناولأ ن رود ناو اسال نمو « ةثوروملا

 لغلغتي ناك ام ودعن ىلع ةاخألاو ركفلا قئاقد ىف لغلغتي نأ عيطتسي ناك الو

 عيشي ناك كلذلو « هراعشأ ف بضنت ال ىلا اهدراومو ةيفسلفلا هتفاقث مك مامع 5

 اهريسفتو ةلاببأ نع ريتك مهن ىف نوفلتخي ءامدقلا لعج امم « ضومغلا هراعشأ ف

 لب « ءابه كنم عيضي ال فالتخا وهو « ناعم نم هب ىحوت ام ةريكل « اهليوأتو

 :« ةجيهب ساوقأ ىهو « هراعشأ ىف ةدتمم حزق ساوقأ هبشي ام هئانثأ ىف دجت كنإ

 ؤ . ديعبلا ,هاولا لايحلاو قيمعلا ركفلاب ىهزت

 رعشلا نم عئارلا ىدملا اذه هسفنل ققحي نأ عطتسي مل ىرتحبلا ناك اذإ نكلو
 الباقم ىدم هسفنل قق نأ عاطتسا هنإف « ةيفسلفلا هتفاقث فيععض ببسب « نفلاو

 ءافطصاب عفتري نأ عاطتسا ثيحب « عيدبلا وصلا لامحللا ىدم وهو « ةعور لقي ال

 ةبترم ىلإ هتعفر ةمءال.» اهتاكرحو اهفورح نيب لب !سردلا ىف اهنيب ةمءالملاو تاملكلا
 سيقت ٠ ةفهرم ةيلخاد نذأ هل تناك امنأكو « قحال الو قباس اهيف هقدحلي مل ةيقيسوم

 ذلي ًارعش ؛ قو رم ىصم ًارعش مظني هب اذإف «ةيتوص ةبذبذ لكو ةكرح لكو فرح لك
 1 اذه دنع اليوط انفقو دقو . ةذل اهلداعت ال ةذل ناهذألاو ناذآلاو ةنسلألا

 - ىدم انحضوأو « ىلرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك نم ىناثلا لصفلا ىف بناحلا

 انح.ضوأ امك اهتاعوضومو دئاصقلا ضعب ىف قاوقلاو ظافلألا تاوصأ نيب هتلكاشم

 )١( ص ( بئاوحلا ةعبط ) ىدمآلل ةنزاوملا +» .

 هب رن فاو قتل



 حا

 امتاكو « تانكسلاو تاكردلاو تاملكلاو فورهلا نيب هدنع .ىقنيصلا قفاوتلا ىدم ع
 ' ىلع عقري وه اذإف « ىرتحبلل اهرارسأ لكو اهحيتافم لك ةيرعشلا ىبسوملا تطعأ

 « ىناقثلا هروصق ةوةبىالتي نأ عاطتسا كلذبو .7١2ةيبرعلا اهتفرع ناحأ عورأ هتراثيق
 : نيفص ى نولباقتي داقنلا اذإو « مامت ىبأ عم ةاواسملا مدق ىلع عضو وه اذإف

 + ةلخالاو قاعملا ف قمعتلا» نودع نمو ةفسلفت لا مهو «ةورذلا نا مام ابأ عقرب فص

 0 و ريكي نيذلا ةفهرملا ناذالا باحصأ مهو ٠ ةيترملا - ىلإ ىرتحبلا عفري فصو
 2 ىرتحبلا ناكو « نييوغللاو نيظفاخملا نم فئاوط مهيلإ مضني ناكو « ةيتوصلا ةذللا
 نم ريخ ىبدرو ىديج نم ريخ هديج : لاق ءامت ىبأ نعو هنع لكس اذإ هسفن

 لهأ نم دحأ نكي مل ىلا ةقيقدلا هتليخأو هيناعم مامت ىلأ ديحب ديري وهو « هئيدر
 اهيف برطضي ىلا هتايبأ ضعب هب ديريف هئيدر امأ « اهقافآ ُق نا نأ عيطتسي هنامز
 ىرحبلا ةيانع هتاوصأو هظافلأب ىاسعس 4 نكي من لفللا

 م "5 هداوق اوقو ممتد مهءارروو 95 ىلإ لوما نم دي ءافلحلا

 , اهل ىمسرلا ا ”دسعي ثيحب « اهتالاجرو ةلودلاب ةداشإلا ىلع هسفن فقو امن أكو

 كلذب ىنغتي نأو «نييولعلا مهوصخخ دض نييسابعلل رصتني نأ كلذل انيعيبط ناكو
 لشعب الضانم مهنع اهقادم مهفوفص ف فقد هنأو مه هعءالو تيشب حب 2 هراعشأ '

 يو هأوق

 عرفتملا هصيعو 0و عَ 3-5 نإ سابعلا نب ًافَرُش 2

 عزنت ام ةثاروو 0 نك مظعأ ىهو ةفالخلا ىراو 5-2 1 ] 0 د َآ
 ل ًِ ٠

 عسنمبو ٌءاشي نم ىطغعي هللاو مكب رملع نع هللا اهومك اطعأ يلا سور هذ نع ّ 2

 رجشلا تشمو صيعلا نم مستو هيلع هللا ىلص لوسبرلا مد نييسايعلا دج سايعلاف

 ىللع لدتسيو ؛« عورفلا نم بلاط أ نب لع اًنيب لوصألا نم هنأ ديري ( مخضلا

 . 11١١/5 ناويدلا (؟) ةعبطلا ) ىنرعلا رعشلا ىف هبهاذبو نفلا ( ) ١
 . أهدعب امو الاب ص ( فراعملا راد رشن - ةعباسلا

 ىناثلا ىم'ابعلا رصعلا
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 هب اعفشتسم طحقلا ةريزحلا باصأنيخ ةدامرلا ماع ىف هب ىستسا رمع نأب هلضف

 مالسإلا ى ثاريملا مكح ىلإ ريشيو « بلاط ىبأ نباب نسي لو « هبرل

 مث «٠ نييسابعلا قوقح نم قح ةفالخلاف « هرخأ د معلا اسجل نم هضرف امو

 : مهتعزانم قف قدسيا ةتالثعو لع ءانيآل سيلو « ةيمالسإلا ةعيرشلا كلذ ررّقت

 مهلدعو ٠ مهارقت نييسابعلا ءافلحلا نم هريغو لكوتملل هحيدم ىف ىرتحبلا رركيو

 فيكو اهل مهتفرو اهب مهمفرو ةمألل مهد ىدمو « ةلودلا عوبر ى هنورشني ىذلا

 جبديأ ةصرف لك زهتني ناكو . ةرارحلا مهعومجو مهدونجب اهتيامح ىبع نوموقي

 ءاداآل هجورخ ءانثأ َّى لكوتلا بكوم فصو ق هتديصق كلذ نق 4 مهيف هدئابصق

 شيج ىف ةمسجم ذئنيح مالسإلا ةوق اهتحتاف ف روص دقو « رطفلا ديع ىف ةالصلا

 و لكوتملاب فحب ناك مخض

 تالاه نم لكوتملا لوح رادتسا امو بكوملا لالج نع ثدحتيو « ةفيثكلا هددعو

 ظ : 2! لوقي « ماظعإو بعشلل ةبحم نمو ةيسدق

 هتماخضل زتهتو ضرألا فجرف « كرحتت لابج هنأكو

7 00 

 عَبْصِإف نورظانلا كيف  ّنتفا

 اهم اوزاف ىلا كتيور نودجي
 2 2 هرم

 ني 5 كيلإ 8

 را فوفصلا نم تعلط 1

 رهظيو كيلع

 رو ا

 ًاسبال ىلصملا ىلإ تيهتنا ىح
27 7 [ 

 م قوف فلكت ًاقاتشم نأ ولف

 ودبي ىدهلا رون

 ىعسل ةحسو 5

 3 'ةسامحلا هناورد فلأ هلق « تافاح- نب حفلا هسفن هافصتسا ريزو مهأ لعلو

 كندست َْى هتانأو هتعاحشو ةهمزحلو هتسايس اهود هحسلم ماع رشع ةسمخ وحد شاع

 هنود سانلا ةايح حلصت ال ىذلا دعا هرششننو ملاظملل ةرترو فيعضلل هنوعو :ووفألا

 هاوقت عم 2« نكمم هجو ريخ ىلع مكحلا ةنامأ لمحل هتيافكو هتظقيو هرزغ دعبو

 عمو « رذي الو ىبب ال امطح ءادعألاو راوثلل هود همطحمو روغتلل هتنايص عمو هعضاوتو

 فرصني حتفلا لعجي ام هنمردب امبر ناكو « ةيبألا هسفن اهب ىلحتت ىلا ةعيفرلا هقالخأ

 هحيدمو . ىضاملا لصفلا ىف اهانروص نأ قبس « ةعئار راعشأب هل رذتعي ناكف . هنع

 )١( /؟ ناويدلا ١لا ٠١ .



 و١ ظ

 نيب اه ناكر اصالخخإو اهو | دونه "نك ناك دقق + ةيقيقحت ةفطاعي لقتككر دنق

فيرط نمو « هحيدمب ىنغتي
 ٠:21 عر ىف ارويضت هيف هلوق 

 ا لاوط نع لاج رلا سوءر 2>ترصاقت فوفصلا نيب ىَمَم ام اذإ
 ا نى 0

 عمسم لك نع توصلا 9 هأوس رظنم لك نع ظحللا فك راس نإو ٠ 0 2

 "عّبصِإِب ريشم وأ نيعب هيلإ -صخاش ةضافإ الإ ىرت تسلف
 حودمث ىرغثلا فسود 1 دمحم هلع هصخو هب لصتأ هبان هلوأ نأ نب 7

 شويج ةمدقم ىف ناك انك « ىبرحلا كباب ةروث اوعمق نم ةمدقم ىف ناك ىذلا مامت ىلأ

 هتافو ىبح مهوعتجج ىحمو مورلا لزاني لظ دقو ٠ ةيرومعأ هو هو ْرَغ ف مصتعملا

 ) |[ عدهم ةعيدحلاو ةميدقلا هتاراصتناو هبورح ىريحبلا لجس دقو . 715 ةنس

 «رانلا ىلع شارفلا تفاهتي امك ىغولا ىلع نوتفاهتي اوناك فيكو 0 ساب امش

 مهءادعأ نحطت اءإومهنحطت الف « هاحر تحت مهسفنأ نوحرطي توم ءانبأ مهنإ

 نمو« ةريثك دئاصقو راعشأ ىرغثلا فسوي نب دمحم ةعاجشديجمت ق هلو « ًانحط

 : "”هلوق برحلا ىف هسفن نوكسو هبلق ةطابر ريوصت ى هلام فيرط

 بتاابجم ىز ىزلا كاذ نأ ىلع رماسم شاَج شاجلا كاذ ناك دفن

 بئابح ءاقل مأ و اعأ اقل ىَعَولا دهش نه لاق ىتح عّرست

 50 ل در ىلع ام ىفكتي همك  ةقعاص

 ةعدو نمأو مّلس ىف هنأ هاري نم نظيل ىتح « ةئداه هسفنو نمطم ”هشأجتف

 ىلع بحمل ا لابقإ برحلا نيدايم ىلع لبقتيل هنإو « لساب براحت ىز ىزلا نأ عم
 طقست ةقعاص هبشلا قدأ هبشيل هدب ق فيسلا نإو « اًنطبتغم اًدئناه هتقوشعم ىمح

 لميت تام بئاحس سمح اهنأك « سمحلا هعباصأ نم اهظاوشب ءادعألا ىلع
 دقو « رانيد نب دمحأ وه ىرتحبلا ناويد ىف ىناثلا لطبلاو . ةرمدملا قعاوصلا مهيلع

 « اًنعيرذ ًاريمدت ىطنزيبلا لوطسألا هلوطسأب اهيف رمد ةيرحب ةكرعم ىف هتلوطب لّجس
 « ةريطحلا ةكرعملا هذه اونودي مل برعلا ىخخرؤم نم هريغو ىربطلا نأ بجع نمو

 مم ممل

 )١( رصبلاب هاجتالا : ةضافإلا () . ١١و ناويدلا .
 )١( ناويدلا (:) ْ . عاجشلا ميركلا ديسلا : عديمسلا ١/هلا١ .
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 امل ىرتحبلا ليجست ىف لعلو « لكوتملا دهعل. تناك اهنأ نونظملاو « اهيلإ اوراشأ الو
 قئاثو هبناوج ضعب ىف ”دسعُدي برعلا دنع حيدملا رعش نأ نم ًارارم هانلق ام دكؤي ام
 « نوميملا » هبكرمب رانيد نبا فحن ًاروصم ىرتحبلا لوقي اهيفؤو « ةمهم ةيخيرات
 هدولجو يعنرببلا لوطسألا أوم نيذلا نييرحبلا هدو ن مهعل ب 5 املا هأوح نمو

 17 قع

 2 "5 و ريب تر ور 1 ِ ضمد حى 7 .٠
 5 كة | 0 رمفظملا تحت نوميملا بكرملا ادغ امنإو احبص نوميملا ىلع تودغ
 تت نيعراد نم ىدرلا سوك اورقاع لوهلل نوباكر كلوحو

 م 2 1 22 0 وشف 0 5 قارا ٌض

 رعستملا ىلفللا داقيإك بارض مهود نيناثعلا يح قا تَمَدَص

 (© رطّممو ماهج نم فيص نتا هذيفس ناك لوطسأ نوقوسي

 8 و و 2-2. 20 ٠
 ١ !ريطم ماهو مهيف ٍةعطَقم لط نع بردلا تلجا ىح تمر امو

 قفدتي ناك دقف « ىرتحبلا ىلع بعصتسي ال ناك رعشلا نأب دهشي ءىش لكو
 كلذ غلبيل ىبح « هحئادم نم ًاريثك لقن هنإ لاقي كلذ عمو ٠ اقفدت هناسل ىلع
 اننأ ىلع « ةغلاابم كلذ ىف نوكي دقو . '"ددج سانأ حدم ىلإ « ةديصق نيرشع

 ىلاو دمحأ نب رضحلاو « لبلب نب ليعامسإ رقصلا ىبأ نيب ةددرم ةيئار ناويدلا ف دجن
 دنع ةرهاظلا هذه ىف لخديو .؟"اهتايبأ ضعب ةياور كلذل تفلتخاو ٠ لصوملا

 0 3 واول 00

 . ةغلابم ددعلا

 ةعينص نارفك ىلإ امإو « ةزئاج نم هنامرح ىلإ امإ عجرت ةفلتخم جاهأ هناويد قو
 مهنم ناك نم ةصاخو ءارعشلا نيبو هنيب ةسفانم ىلإ امإو « هيرصاعم ضعب دنع

 )١( ناويدلا 9/8١ . ) هقرافو هنع لاز :ناكملا نع ميري مار (ه .

 )١( سوءرلا : ماها . قانعألا : لطلا سيال : عرادلا . توملا : ىدرلا .

 . "5# ص حشوملا )١( . عرادلا سكع : رساحلا . عردلا

 . اهدعب امو م7 9/٠؟ ناويدلا ( 7 ) ب هيرو « ىحللا رمش : نيناثعلا ببص ()

 . 785 ص حشوملا (8) . مورلا
 . هيف ءام ال ىذلا : ماهملا باحسلا ( 4 )



0 

 نأ هتمجرت ىف ىناهبصألا جرفلا وبأ ظحاليو . عذاللا دقنلاو مذلاب هرعشل ضرعتي
 ىف بسلا نأ .ثوغلا ىنأ هبا نع ىّوريو « ةايلق نفلا اذه نم هتعاضب
 هذه نأكو « هئانبألو هل مهتوأدع ةبغم نم اًفوخ سانلا ىف هءاجه قرحأ هابأ نأ كلذ
 ظافلألا ثغ طقاس هئاجه رثكأ نأ دكؤي داع دقف « جرفلا ابأ بجعت مل ةياورلا
 .(7هيهذع قيلي الو هعبط لك اشي ال كايكر

 هدئاصق ضعب ىف رخفي اًنقح وه ..فيعض ىرتحبلا دنع رخفلا لثملابو
 ع ةفاصحلاو ةريكلاو ةعاجشلاو مركلاب مهل اًتعان *ىبط هتليبقو رتحب هتريشعو هلآ
 ةيلبقلا هتيبصع تناك امنأكو « دجملاب ىوق ناميإ نع كلذ ىف ردصي ال هنكلو

 فلاسلا لصفلا ى انب ترمو « اًفيعض اًضيأ هتبورعب هساسحإ ناك دقل لب « ةفيعض

 د انيك رفتم نكي ل امن « سيفلا داحجمأل هئاكبو ىرم سك ناويإ ى هتديصق

 كلذ لجأ نم هلعلو « ةيسرافلا داجمألا لباقم ى ةيبرعلا داجمألاب قيمعلا ساسحإلا
 وحن ىلع « هيحودمم ضعبل ةيسرافلا لوصألاب هتداشإ ىق لسرتسي ام ًارثك ناك

 باطخل اب هجوتي هلو « ناجرهملا ديع ةبسانمب لهس نب نسحلل هحيدم ىف اناقلي ام
 . (؟)هائاق

 ريخضو  .نراع نم ريبك ىلا ىذ لا ناجرهملل نإ

 5 ريخلا لهأو ىَهْنلا لهأ ناج ] كلا ىوذ كولملا كئابآ دع

 « ريش د رأو «ىرسكو «د'رج دزني مهتمدقم ىف كواملا ءالؤه نم ةفئاط دآدعبو
 .ريرخلاو سدنسلا نم هيف نوحوردو نودغي اوناك امو كلملا ةهبأ نم مهل ناك امروصيو

 نيريثك حدتما ذإ « ىرّتحبلا دنع ةفيعض اهدجن اهرودب ةيمالسإلا ةفطاعلا ىحو
 . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع ىراصنلا نم

 ةروث اهنلعأ فيك انحضوأو ٠ لكوتملل هتيثرم فلاسلا لصفلا ىف انركذو
 ْ ىرفعخلا رصق فصوب اهلهتسا قو ( هرصان ىذلا دهبعلا لور هيلئاق ىلع ةيودم :

 0“ ريبك متأم هنأك ادغ ىبح « ةبآكو داوس نم هيلع "لس امو ةفيلخلا هب لتسق ىذلا

 )١( ىساسلا ةعبط ) ىناغألا ( ١١19/18 . )*( فرشلاو مركلا : ريخلا .
 .مم5/؟ ناويدلا (؟)
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 هتامرح تكهتنا فيكو عجافلا ربخلاب نملع نيح تاليمحلا هتاديس عزف روصيو

 ىبب نم ةفئاط اهب ىلري ةعئار ةيثرم هلو . ًارثؤم افصو ةلتقلاو لتقلا فصي' م
 « ىبرعلا نيرتعلا نع اًنعافد روغتلا نيدايم ىف ىتعْرَص اورخ ىبوطلا ديمح
 00 لو مهيفو

 ٠ 0 ظ ْ

 ار 7 ع 2 ع 7
 رمجنأ معقاوم اهنم مهعقاوم  امناك روغثلا فارطاب روبق

  مدقتملا ددؤسلا كاذل اظفحو ةظيفح ايانملا نوّدلتسي اوضم

 ] ""' مرْمرَع شيج ريبدت ىلع اريمأ ظ همامح هيلإ ىضفأ مهلكر

 مظعأ مئامر مهنم ْسَيِلَب نإو 2 اهديدج لبي سيل ماظع عاسم

 ءادف فويسلا لالظ تحت اودهشتسا نيذلا لاطبألا ءالؤطل راح ءاكب ةيئرملاو

 . اقاهد توملا سوئكءادعألا اوقاذأ نأ دعب الاسيتساو مهحاورأب مهنطول

 ةيبلحلا ةوُلَنع هبابش ق بحأ هلأ اك رمو « لزغلل هتداجإب ىرتحبلا رهتشاو

 ابص انك هيلإ تبص دق تناكو « هبلق ىلع ىلوتست تلظو « هحرابت ال اهاركذ تلظو
 لسي مل هنكلو « هنع تلسف « انفلسأ امك قافذلا اهجوزت مث « دوب دو هتلدابو اهيلإ

 « هتباتنا بضغ ةعاس اهيف اهمظن.نوكي دق اهب اهوجهي ةعوطقم هناويد قو « اهنع
 لخير اك دا كفيورملا اسوا اهاهيلق نطادنتقا ءملع ةلرعصم هنأ ذلك نلقن انك زو
 : ("زةعملل هحدم ةمدقم ى هلوق لثمع اهركذي ىبال وهف « اهنع

 اهرمضأ كوه ىف ةعولو اهُرَهْشَأ تب كيف ةليا مك
 اهروْسُيف ىوجلا دوعي مث اهئفطت عومدلا» ةقرحو
 اهركشن لظن لص مايأ انبقعي نامزلا لَع ٌّوُّلَع اي

 زتعملا هحيدمو هبابش ى اهل هبح- نيب تضم ىلا ةليوطلا تاونسلا نأكو
  هبحو هقوش ران تلظ دقف « هتقرحو هتعوا ءوطت مل هرمعنم نيسمحلا وحن ىف وهو

 )١( ناويدلا () | . 54١ه ناويدلا ١٠/٠١4 .
 فيثك : مرمرع (؟) .
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 هحئادم تامدقم قو ةدرفم عطق ىف اهنع ردصي لظو « هحناوج نيب ةلعتشم اهل
 هلأ ''لوق لثم نم

 ذل كّلوق لدعلا فالعخو

 مدل[ ةلضارم لع :ةهئلتاأل
 ران لي .عومدلا ءام لع

 اليمج اًرْيَص بابحألا ّدهع رك ]

 اليلخلا ليلخلا مول مؤلف ع
 و 9 5

 اليلغ لبي وأ بحلا ىوج نم

 نم هل حيتأ اب « نارمعأا رهاظم ب ىق ةعراب ةردق ىريحبلا ىدل تناكو

 وأأ أرجوم همصر نأ نود لكوتملا هانب أ أرصق كريد دكي و 6 ريبعتلاو ريوصتلا ف ةقد

 عئارلا هفصو اني رمو ٠ دور نر و تالا هانب ام فصو لثملابو : بهن

 هيو 0 هانب ىذلا لماكلا رصق اهمصو َّق ذاحأ ىلا روصقلا ن ءهو ( ىرسك ناويإل

 .: (57 لوقي

 , ل ار
 هقوف منرت دقو مامحلا رِعذ

 هكومس حايرلا قرخنمل تعفر

 وجب جاجزلا ناطيح ناكو

 هفوقس ليقصلا بهذلا نم تسبل

 ”لئاه َةَّلزلا رِطت رظنم نم
 *”لياخنملا ا نيكاحع تاو

  لحاوس بونج ىلع نجمي 28

 ( لفاحلا مالظلا ىلع ءىضي را

 ىرجب امو قينأ ناتسب نم همامأ دتما امو ةلباقتملا هطوطخو هماخر فصر ىضم دقو
 دشأ نوبجعي ءامدقلا ناكو . ىناحلا ابصلا ميسن مسن ند ةضضفملا ةلجد هايم نم هيف
 اهيفو ع ني ةنتف تناكف هروصق دحأب لكوتملا اهماقأ ةكربل هفصوب باجعإلا
 : ('؟ىئرصحبيلا لوقي

 اهتيور ةانسحلا ةكربلا ئأر نم ا
2 

 ل ءاملا دوفو اهيف بصنت

 ؟بجاب/م ناويدلا ( ) ١

 . 4١١م١ / #“ ناويدلا (؟)

 . قلزملا : ةلزملا (؟ )

 . هيلاعأ : هكو . اههم : حايرلا قرخنم ( 4 )

 2 ©91اهيناغم تحال اذإ تاسنآلاو

 ريثكلا : لفاحلا (0)
 ) )5الديوان  /41١5؟.

 تناكو لكوتملا ىراوج انه تاسنآلا (7)
 . ةكريلاب فحت نطزانم



»5 

  اهيراجم ىف ىرجت كئابسلا نه  ٌةلئاس كاضيبلا ٌةّمَفلا امنأك

 اهيكابي ًانايحأ ثيغلا قيرو اهكحاضي ًانايحأ سمشلا ٌقِنورف

 اهنا تيكر كاع -تيسع- هلل اهبناوج ىف تءارت موجننلا اذإ

 وهبلاو اهلفسأ ق دتمملا نحصلاو ةكربلا ىف ر وصخملا كمسلا نع ثدحتيو

 7 نيئتاسبلاو « اهيلع اماقم ناك ىنذلا نيتفلل دلا 0 اهيلاعأ ى دتمملا

 ل تاودأ نم كلمب و وه - 3 02520 هتفامث ىف روصقلا ةبصخلا هتاكلم

 . ةصلاخ ناحلأو ماغنأ ىلإ هرعش هب ليحتسي ام

 قورلا نبا
 0 وه

 اولا
 د دقو ًارارم نانويلا لإ

 ىجح انل موق نائويلا وثب نحبو

 5/١١ دادغب خيراتو؛ 4+ « ١94

 ناكلخ نباو ©« 8007 ص ىنايزرملل حشوملاو

 بهذلا تارذشو 45/8 ةرهازلا موجنلاو
 نانملا ةآرمو ؛ ا لبتحلا دامعلا نبال

 ةرهزلا هباتك ى هدواد نبا /١48 + ىنفايلل

 ةقرفتم عضاوم ى ىركسعلل ىناعمملا ناويدو

 نم هتايح ) ىورلا نباو ( سرهفلا رظنا )

 هودأ هئابأ نم ملسأ ن 6 لوأ نأ ودبدو 6 عر نب سابعلا نب

 ؛ ىسيع نب هللا ءلبعل ءالولا ىلع مز كلقو 6 سايبعلا بيرقلا

 هني يسن رمش ل ءارتوب دج من تلي يقي 5 لصأألا لان ذاكر

 : هلوق لثم نم انايحأ مورلا مهيمسي

 روصنملا نب ردعج ن

 رمجاعملا بالص ناديعو ٌدجمو

 ثيدح نمو «ىزاملل يشهاداصحو داقعلل ( هرعش

 هبهأذمو نفلاو « نيسح هطل رنلاو رعشلا

 تارايتخاو . ٠٠١ ص ىرعلا رعشلا ىف

 اهرشن دقو مخضلا هناويد نم ىناليك لماك

 ناويدلا لازيالو ىورلا نبا ناويد مساب

 نوفور تارايتخا رظناو . رشني مل ًاليوط#

 سو رلا نبأ ةايح نع ةسارد عم هلم تسيح

 . راصن نيسح ةمجرأ هرعشو
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 : نييسابعلا هيلاوم ىف هلوقو
 هع 0م ِ ل هش م 2

 ىلصأ .- ىصنت نيح مورلا»  مهتمعن  ىّدغو ١ مهالوم

 مورلا نم هلوصأب هراختفا وحن ىلعو « ةيسراف تناك لب « ةيمور همأ نكت ملو

 « نييناساسلا مهكولم ىلإ هسفن بسنيل ىتحح ©« سرفلا نم هتاوثعو هلوصأب رختفي

 ةيسرافلا لوصضألا ىوذ ءارعشلا نم ريثك ناكف ) باجح اهيلع ن كب لة ةبسسل ىلا

 : هلوق همأو هيبأ لبق نك م مار ل نع قيرعلا هبسنب هرخف نمو ؛ اهنوع دب

 مه مورلاو نر س ؤ رفلاو ةّيندلا ىلع ىضمْغَأ فيك تس ىمامع

 هجولا ميمد اليحن اليئض اوضن ةرجهلا | 71 هس هادو ةيورأل كلوت

 « هحبقو هتلاضو همسج ةقذ هسفن ىلع ى عني ةتامح لاوط لظو « نورعلا همحتقت

 ىذلا هعلص نم كلذ ىلإ مضنا امو هتمامدب اهبف حنه هرب راك كلذ ى هلو

 00 ىو هأو ع البا ةمامعلا علخي الأ رطضا ىبح ةنمار ملظعم ذأ ناك

 : '"'هلوقب اهمتخي هارنو « ههجو حبقو هعلص اهيف

 عروب علل الزب يحوي :كاضم» 11 نادحللا هزذلاب تشن

 .عمجلا دجاسم اهيف دهشب الو ةالفلا ف هللا .دنعت: نك

 نكلو « هئايح عأاطم قى قوت ا ع راسملا نمنع كلغ ناك هابأ نأ ودبيو

 ىمسي رخخأ نبا هل ناكو . شيعلا فافك لقألا ىلع اهل حبتي ام ةرسألل كرت هنأ رهظي

 ف ىورلا نباو ءاهمأ لبق تتام ةاتف هل تناكامك « ةيموكحلا نيواودلا ف لمع ادفع

 نأ ىورلا نبال ةرسألا هذه راس ناكم لاح لك ىلع . هرمع نم نيسمحلا وحن

 تقلد ركل اناا ةلفيقسات, لن كنا ؛ بيتاتكلا ضعبي ق 00

 هلك كلذ مهتلاف « باسحلا نم اًشيشو بطحلاو م ضيعبو وحنلا ةئش 1

 نب دمحم ىلإ عمتسي ةرات دجاسملا ىف ءاملعلا تاقلح- ىلإ فلتخي ىضم مث ؛ 0

 نيث دحملا ضعب ىلإ عمتسي ىرخأو « بلع هليمز ىلإ وأ فورعملا ةيوارلا بيبح
 ىع ىلا ةمكحلا راد تناكت . رامخألاو خيراتلا ةاور ضعب وأ ءاهقفلا ضعب وأ

 )١( ص ( ىناليكلا تاراتمم ) ناويدلا ١ .
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 لئاوألا مولعو ةفسلفلا بتكب ظنكت تناكو « هنيعو هدي دم نومأملاو ديشرلا اهب

 ى رثكتو . 2'”ًاردان الثمت لثمتيو غيستسيو بعوتسيو أرقي اًضاضقنا اهيلع ضقناف
 . موجنلاو بكاوكلا ءامسأ ريكت اك « نيمدقألا نانويلا ءامكح ىلإ ةراشإلا هداك

 .. لازتعالا قنتعي  عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك ناك هنأ هيف بير ال اميو

 رثأ ىرتسو « بالقنالاو ريغتلا عيرس ردصلا قيض ناك هنأ هورصاعم ركذيو

 نك م بلقنيف هيحودمم ضعبي قيضي ناك ام ًاريثك ذإ هراعشأ ف كلذ

 هباصعأ ى ناك امنأكو ءروعذملا سحور اك ةاز هاقاي ناك نم نأ اضيأ هو رصاعم

 رعاش ريكأ حبصي نآل هلعأ ىذلا وه كلذ لعلو « لالتخالا نم ءىش

 ىنلا نإ هاوقب جتحا 00 0-0 عجور اذإ ناكو . هرصع ق ريطتم

 ءىشلاب لءافتي ناك هارئفأ « ةريطلا هركيو لأفلا بحب ناك ملسو هيلع هللا للص

 « ترقعلا جدا ف رمقلاو ”ةازغ وزغي نكي مل اًنيلع نإ كر اللا نهر طل

 نع هو رصاعم و . ''”اهيف ةمئاق عابطلا ىف ةدوجوم ”ةريطلا نأ معزي ن ناكو

 ناك هنأ نم فداصت امل مايأ ةثالث هراد باب قلغأ هنأ كلذ نم « ةريثكًارابخأ هتريط

 ًاراج ىريف بابلا بشخ ىف بقث ىلع هنيع عضيف هعم حاتفملاو بابلا ىلإ ريصي
 ىلع همزع نع عجر هيلإ رظن اذإف . بابلا ىلع دعقي هئازإب الزان ناك بدحأأ هل

 , ءارمألا ضعب هسلجم ىف هدقتفاو . ؟"؟بابلا دحأ حتفي ال لاقو هبايث علخو جورحلا

 عامس دنع هب لعءافتيل الابقإ ىمسي اًمالغ هل لسرأف « ةريطلا نم هلاح ىلعي ناكو

 : اذكه اًتسوكعم همسا هل ادب ىح هعم ىضملا ىلع مزعي دكي مل هنأ ريغ «همسا

 ءاقدصألا ضعب هل لسرأو . ! هسفن ىف امج هأبنأو كديس ىلإ ضما هل لاقف ءءاقب ال

 3 هعم جرخف « هروزي نأ هيلإ اًنيلاط « هجولا نسح. ناكو « اننسح ىمسي هل امالغ

 تناحو ءال : اذكه ؛« فلأ ماللا ةئيه ىلع هاتفرد طايخ ناكذ هراد مامأ اذإو

 : ىلإ ريشي اذه نإ لاقو « ريطتف « رمت ىون نيتفردلا تحن ىأرف ةتافتلا هنم

 . 1071/18 ىرصحلا بادآلا رهز (؟) نارفغلا ةلاسر ى ءالعلا وبأ راشأ )١(
 . !١الال/ ؟ بادآلا رهز 0 ىطاعتي ناك هنإ الئاق ىبورلا نبا فسلفت ىلإ

 . 4/7 ىقاليك ةعبط رظنا . ةفسلفلا



 فلل

 رابخألا هذه نأ دكؤملا نمو .27مالغلا عم بهذي لو هراد ىلإ عجرو « رمت ال نأ

 فقوتيو . اًنقالتخا هيلع قلشتخا اهضعب نوكي دقو « ةريثك ةغلابم اهتلخد اهلثاعي امو
 هاعد دق ناكو « بتاكلا ةباوث نب سابعلا ابأ اهب حدم ةيئاب ةديصق دنع ءامدقلا
 داعب زب اهبلز هلذيلا رطاخم ريوصتب ةهاكفلا ليبس ىلع للعتف ؛« ءارماس ى هترايزل
 : 27 هلوق لثم ًارحبو ارب

 بئاوذلا ٌضاضِيْبارحبلا نم تيقل ام دعب حيرابتلا ٌّرَبلا نم تيقل
 باب ىف كلذ اولخدأف « اهكفتم هيف بوكرلا ءالبو ةلجد فصي ىضم دقو

 « هريطت ىتنن نأ ديرن اننأ كلذ ىبعم سياو . ةريطلا هبشي ام الو ةريط الو . هقوبط

 كلذب رهتشاو « اًنقح ريطتي ىورلا نبا ناك دقف كلذ دعب امأ « هيف ةغلابملا ىنن امنإ
 صتقي «هاجه دق ناكو «ىوحنلا نامولس نب ىلع شفخألا ىرتل ىح «هيرصاعم نيب

 لثمب هباجأ ؟ عراقلا نم لاق اذإف « حابصلا ىف بابلا هيلع عرقي نأ يد
 « ةريط هؤلمت مدرب ريغو لتاقم نب برح وأ ةلظنح نب 17

 "77 همجأ هموي جرخي الو « هتيب ى هسفن سبحيف

 ذإ « ناّلتكلا ىف اثدنح لازي ال وهو « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفت دقو

 نأكو « هل اليمز ناك ًارفعج ىمسي ىسابع مالغ ءاجه ى ذئنيح تايبأ هل ىورست
 رعشلا ذختي ىضم دقو . هتايح لاوط هيلع بلغيس ءاجهلا نأب اصاهرإ .ناك كلذ

 اًنيعيبط ناكو « دادغب لهأ يلع ىلع هضرعي وهف « اهب بسكتي ةفرح  هتادلك-
 رهاط نيدمحم سابعلا وبأ مهتمدقم ىفو ةلودلا لاجرو نيفظوملا رابك ىلع هضرعي نأ
 آدئاق' نيسحلا نب رهاط ناك ةفورعم نييرهاطلا ةرسأو ) ؟”1/ ةنس ذنم دادغب مك اح

 ناسارحلا ًريمأ رهاط نب هللا دبع هنبا ناكو «نيمألا ةروث ىلع ىضق ىذلاوهو نومأملل
 ل هنأ ودببو « حيدملاب دمحم ىلإ ىلزلا ىورلا نبالواحو . رهاط هنبا اهيلع هفلخو

 راعشأ ضعب دقني ذخأف « رعشلاب مللع ىلع ناكو « هتأفاكمو هباوث ىف عستي نكي
 نبا لعج امم « هلاون همرحب ذأ دقل لب . هدقن باشلا رعاشلا ظاغو « ىبورلا نبا

 . « ص ناويدلا ىف ةديصقلا رظنا (؟) بادآلا رهز رايخألا هذه ىف رظنا )١(
 دهاعم»و ؟4" ص بادآلا رهز ليذ () 4.0/١ قيشر نبال ةدمعلاو 54١ ص هليذو
 . ؛7”/ ١ صيصنتلا . ١47/١ صيصنتلا دهاعمو



 ب.

 : 217 هلوق لثم هيلإ هجوي ىؤرلا

 ىرعش اًجبمو هدفر نم ىتبيْحف هدر بلطأ سابعلا ابأ تحدم
 - «رعاشلا نع هفارصنا ىف قيقحلا ببسلا ناك هلخب نأو « اليخب ناك هنأ ودبيو

 نم ةيماح اًطايس هيلع بصي ىورلا نبا لعج امم « هرعشب بجعي ال هنأب اللعتم
 نييرهاطلا ةرسأ هب محي لب دو هدي! راجي تدر دان عي دو اجعا

 : 7 هلوق لثم نم انعيمج

 ٍرهاط لآ مكفالسأ هب متفلخ امسئبف موق قالخأ تنسح اذإ
 و

 رباقملا ىف اُمَمْي نأ مكاتولا ينجو اوحتْمت نأ مكل اونج
 اهئارزوو ةلودلا لاجر ءاربك عمجيو ةفالخلا ةرضاح ءارماس ىلإ هنيع ونرتو

 بيصحلا نب دمحأ حدمبو 744 ةنسرصتنملا دهعل اهيلع مدسقيو «ماظعلا اهيفظومو
 نوكي دقو . همامأ ةقلغم باوبألا دجو هنأ رهظيو دادغب ىلإ اعيرس دوعيو « هريزو
 اهكرتف « هسفن قف هرمضي ناك هيف عشنا ءارماس نع فزع هنأ كلذ ىف ىيقحلا ببسلا
 ى ةمراع ةروثب ضيهني نأ ىولعلا رمع نب ىحي ثبلي الو . هسأر طّقسم ىلإ داعو

 نب دمحم هب ىتليو « نييسابعلا برحل افيثك اشيج دنجيو « ةلودلا دض ةفوكلا
 بضغيو ةكرعملا ةحاس ىف لتقيو «رثا رئاودلا هيلع رودتو 2756٠١ ةنسل رهاط نب هللا دبع

 1 راد يحل ةليوط ©0ةيميحب هيثريو « ًاديدش اسبضغ ىورلا نبا هل

 : هلوق لثمب هيلع هنزح ةقرح ًاروصم

 رق سول ل 2 6# رب

 00 لافلا نم دودممو كيلع ةمحرو محورو ناحيرو مالس
 م سأل 1 6

 حراب كرشن بيط نم جر قوس هبحن دري ال نأ هر ايو

 جزمت كلذ لبق تناكو تييوث ام دعب مئامحلا حان نإ الأ

 - ىف لوتقملا نيسحلا مهديهش ذنم انعيمج نيبولعلا ىكبي لب « هدحو هبكبي الو
 نييولعلل نوكي نأ ىسأيو « نييسلبع ىف هءازج ًاروصم هلتق ىلع عجفتيو ؛ ءالبرك

 )١( 7؟4 ص ناويدلا (") . ؛1"م ص ناويدلا .
 ”و5 ص ناويدلا (؟) .



 مما
 هيلع لوسرلل ةياعر ىأ نودو هماقتناو هللا نم فوخ نود ءامدلاب جرضم ليتق معاد
 ىلإ رمألا دري نأ مدعرتو + ةأرج ىف نييسابعلا لوانتيو « هتيب ل آو مالسلا
 فيثكلا هشيجي نييسابعلا ٍطحي « رئاث ىولع دي ىلع « هلهأ ىلإ قحلا عجري نأو هباصن
 هتلود لوزت نأ اًينمتم باطخللاب رهاط نب هللا دبع نب دمحم ىلإ هجوتيو . امطح
 . مهتاود نأو « اًعيمج مالسإلاو لوسرلا ءادعأ مهنأ نلعيو « ناسارخ ىف هلآ ةلودو
 . ةميلكلا بواقلا أربتو رودصلا ليلغ *ىطنيف انعم مو لوذت نأ ديل

 وه هيف بناحا اذه لعاو « هعيشتب رهاجي ىؤورلا نبا حبصأ وحنلا اذه ىلعو
 رهظي مل ىلاتلابو « اًحدام ءافلحلا ىدي نيب لوثملا لاحت مل هنأ ىف ىيقحلا بسلا
 زواجتتي نكي مل هنكإو « اهيلع ددرتلا ريثك ناك كلذ عمو ؛ ءارماسب مهسلاجم ىف
 دعبأ اوناك مهنأكو « كرعلا داوق حدمي نأ لواحي مل هنأ ظحاليو « ءارزولا ةستسع
 اوزوكي ل مهنإ : هلوقب كلذ ىلإ ىربطلا ريشيو « هيلع اوبيثي وأ رعشلا اومهغي نأ نم
 « ركذلا ةفنآلا ةيعيشلا هتيثرم دعب ىيورلا نبا عم ىضكو . )١( مالكلا دودح- نوفرعي
 تعقوو « نيعتسملا ةفيلخلا اهيلإ أب نيح ٠8١ ةنسل دادغب ةماع عم فقي هدجنف
 ءارماس ىف دنحلاو كرْثلا هعياب ىذلا زتعملا نيبو  دادغب لهأ هعمو  هنيب برحلا
 , زتعملا دنج مهعم براحيو « دادغب ةماع ىلإ رهاط نب هللا دبع نب دمت مضنيو
 ناحجر رمألا ةياهن ىف ادبو « رهاط نباو ورلا نبا نيب ذئنيح ةقالعلا وفصتو
 رومألا تهتئاو « نيعتسملا علخو حلصلا ىلإ رهاط نبا حنجف « زتعملا دنج ةفك
 ةباحس ناك كلذ امنأك نكاو ىورلا نبا بضغيو . 5915 ةنس ىف هلتق مب هلزعب
 هيئري هل ةيلاد نم حضتي ام وحن ىلع « ةقيثو رهاط نباب هتلص لظتف « ةضراع

 : 29 هلوقي اهحتتفا 7617 ةنس قوت نيح اهب .

 ٠  3 0م 9 0 َ 2

 دشح الو رع اننأ بام الو ِدَحَأ ىلع قبتال ةينملا نإ

 تبكس امو هتومل اهللأو هدقفل اهنزح اًمفصاو ةيعرلا ىف هلدعو همركب ديشي اهيفو ٠ و ٠ تت 8
 ,رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع هرخأ دادغب مكح هناكم لرتيو . تاربع نم هيلع

 )١( س ناريدلا (؟) | . ؟م4/و ىربطلا 5٠١ .
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 . ةئودم ناغأو ةفلتخم ةفنصم بتك هلو « اًبدأو ةفرعم نييرهاطلا رثكأ وهو

 ةريثك الاومأو زئاوج هيلع قدغأ دقف « هسفن ىلإ ىورلا نبا ىحودمم برقأ وهو

 « ةفلتخما اهعورفو ةفسلفلا نسحي ناك ام « هقوذتو رعشلا مهف نسحي ' ًارعاش ناكو ظ

 ى ديدحلا قوذلل الثمم ىبورلا نبا عم هدض هفوقوو ىرتحبلل هضرعت انب رو

 هل لزج ىذلا ىداملا هيعار : ىيقحلا هيعار فورلا ن بأ هيف دجوو . هرصعل رعشلا

 هيعارو « اناسحتسا هفئارطل قفصيو هراعشأب هوني ىذلا ىونعملا هيعارو ءاطعلا ف

 هدنع دجو اذكهو . ىرتحبلا لاثمأ نم ظفاحملا ىلدألا قوذلا باحصأ هموصخ دض

 « ةفيلحلا ءاقلل ًاريثك ءارماس ىلإ بهذي هللا ديبع ناكو « هسفنل هيغتبي ناك ام لك

 ؟ ه9 ةنسل زتعملاريزو ليئارسإ نب دمحأ حدمب هار و. ىورلا نبا هعم بحصي ناكف

 كابكياب ىكرتلا دئاقلا بتاك ةباوث نب دمحأ سابعلا ىبأب ءانثألا هذه ىف فّرعتيو

 « هبا بتاك وهو « لئاسرلا ناويد سيئر دعب ايف حبصأو « ىدتهملاو زتعملا دهعل

 رطاخمب ًارذتعم ءارماس ى هترايزل هاعد نيح اهمظن هل ةحدم ىلإ ةراشإ انب ترمو

 ىلإ ةباوث نياب هتلص ىضمت الو « دادغب ق هتأفاكم هلصت نأ المآ ؛ ارحبو ب ةلحرلا

 ةزئاك.ا ةلقل امإ « هيحودمت ىلع ريغتي ام ناعرس امادوه اذكهو . 1١7( قيرطلا ةياهن

 سمألا قيدصب نظي هلعجض راع ءىش ىأ لّئيخت هنأل امإو «هنامرحو هنم اهعنمل امإو

 هميدقتل هبتاعي هارنو هيتاك ىلاطقابلا ىلع نب نسحلا ىلأ ىلع هدنع فرعتيو . نونظلا

 رّمصلا ىلأ لع ؟هه ةنس كذنم فرعت هنأ هبتاكو ةباوث نبا نم مهأو ٠ . "هيلع ىرتحبلا

 هاريسو « ناويدلا اذهل هتسايرب هئنهي هارن ذإ « « عايضلا ناويد سيئر لبلي نب ليعامسإ

 حدميل طساو ىلع ددرتيو . دمتعملل ًاريزو حبصأ نيح هحيدم نم رثكي دعي |مف

 . خيش ىبأ لآ

 و

 ىلويو ٠6 ةنس دادغب مكح نع رهاط نب هللا دبع ني.هللا كيبع لرعيو

 دعي ىولعلا ديز نب نسحلا اهنم هجرخأف ناتسربطل ًاريمأ ناكو اكو « ناملس هوخأ هناكم

 فقيو . ! هتعزه ىلع هل ةأفاكم ا

 انك « تراه هناكم ىلويو كراع فق نكنعلا# علا ديبع فص قى ىيورلا نب

 ناو ٠ هتعاجشو همس الق ةميغ ىه انا لق وأ « هاما ريخ كذب ب

 )١( ص ةناويدلاو هل هتحدم رظنا ١" . ) )1ص ناويدلا 10١+ ٌ



 رك
 ى هنم رخسيو « بورحلا ىف مادقإلا نع سانلا فرصي نأ هنأش نم نالذحل
 ظ : 20 هلوق لثم نم ةفلتحم تاعوطقم

 هكرعللا ْبَلْعُت هنكلو -هرّضق ىف درولا دسالا وه 2 . - ا 8 ري
 لتق ىلع همادقإل ءزتعملا علخ ىلع اوممصيو مهرمأ كارتألا عمسجس نأ تنمكو

 ثعبي نأ دادغب مكاح رهاط نب هللا ديبع نب ناولس ىلإ اولسريو « مهئاسؤر ضعب
 ىف ىبورلا نبا دج امنأكو « هب ثعبيو « ةفالخلاب هوعيابيل قئاولا نب دمحم مهيل]
 . 257 هلئاق هئاجه نم ةعطقشب هيلصتيف َ زتعملل هتعمل ناملس نم مكن كلد َْق

 مصتعم ا ىب رثعم حاتجاف رهاط ىب نايلس ءاج 0 0 َض . 0 1 2 0

 5 هس 03 م و م
 مدتلت ةحئان هتعلط ترصب ندل دادغب ناك هم و

 ظ2-- 2

 مزهسم أفقو ليخب هحلو رب د ةسمهو ظ هدمه 1

 | لتفيو ضحوا علحلا ىلإ كارتآلا داوق زتعملا بيجو « فورظلا روطتتو
 زتعملا نم هفقوم ريغي ىورلا نبا ىرن كئنيحو ؛ مايأ ةتسب هعلخ دعب هسبحم

 ةديصق كلذ ىف منيو « ةفالحلا ىف ريكفتلا هدواعي نأ نم سبح نيح هر ذحيف
 ظ ظ : '”اهيف لوي ةيئاب

 ابلَس ام هللا اهنم كوسكي سيلف بثك نم زتعم اي ةفالخلا عد ص رم 5 ف 2 4 7

 , رهاط نب هللا دبع نب ناملس نم ىهورلا نبا فقوم كلذل اعبت ريغنيو
 هل ًاركاع ًاراج نأ ثدحم مث «زئاوكبا ضعب نابلس هحنمبو .هحئادم ضعب هيدهيو
 لواحيو « هراد ءارش ىلإ هسفن حمطت لماك ىبأ نبا مساب فرعي ناك دادغب راجت نم
 ىدعتْسيو « اهبئاوج ضعب داسفإو اهناردج ضعبل هباصتغاب اهعيب ىلع هريجي نأ
 ىضاملا لصفلا ىف اهنم اندشنأ نأ قبس ةفيرط ةيفاكب هللا دبع نب'*”ناملس هيلع
 اًرصم لوقي اهيفو : ناسل لك ىلع رودي وهو « ناطوآلا ةبن اهيف روهشملا هلياعت
 ا هراد مب 9 هنأ لع

ْ 

 ه 2 ما م اي ونا سس

 اكلام ٌرهدلا هل ىريغ ىَري ال نأو هعيبأ ال نأ تيلآ نطو لو

 )١( ص ناويدلا  . 84١ص ناويدلا (؟) ظ ١ه4؛ .

 ) )1وورم بادآلا رهز رظنا (؛) . 8م ص ناويدلا .



 ع

 ردابي مل ناولس نكلو « هراد هب حلصي يلام انوع تح فيري هنآ ناملسل حوأو ظ

 هدج ناكو « لخبلاو نبحلاب هئاجه ىلإ داعو ًاديدش اًطخس هيلع طخسف « هنوع ىلإ

 : هئاجه نم لاق ايف لاقف « نينيميلا ىذب بقلي رهاط

 افلتخا ام دش نينيميلا ىذ نع اسهّتُرإ زاح نالاش هل

 « ذقنيح ىيقحلا مكاحلا "دعي ناك ىذلا قفوملا هيخأو دمتعملا رصع لخديو

 رافصلا بوقعي مزهو مريم ءاضق جنزلا ةروث ىلع ىضقو كارتألا دنحلا 0

 ذدختي ناكو وسخ وعلب مهريغو نوينواوطلا : ةالولا هل نادو « ءاركن ةعز

 كاذنيح هنمي دتماو 750 ةنس ةرازولا ةبترم ىلإ هعفرو ء هل ايتاك دلخم نب دعاص

 مكح ىلإ داع دق هللا ديبع ناكو « هل نيعبات اهيلاوو دادغي تحبصأف ءالعلا هنبا ىلإ

 هللا دبع نب رهاط نب دمحم اهملو مث « تارنس ثالث اهمكحن لظو ١64 ةنس دادغب

 . 31١ ةنس ىح 7055 ةنس دعاص نب ءالعال اًمعبات هللا دبع امملإ داع مث رهاط نبا

 تاونسلا كلت تناكف . هللا ديبع هقيدص ىلع اهلابقإ عم ىنورلا نبا ىلع ايندلا تلبقأو

 زوريتلا دايعأ عم : ةبسانم لك عم هللا ديبع حيدم نم اهيف ريكأو « همايأ أنهأ

 هنباو دعاصل ةفلتح حئادم هناويد ف ىحضألاو رطغلا ىديع عمو كاجرهم او

 هللا كيبعو ذا تديصأ اذإ ىح « ًاركبم امبي لصتا نوكي نأ بلغيو « ءالعلا

 امهيف هلو « امهحيدم نمو امهب ةلصلا نم ريكأ ءالعلل نيعبات رهاط نب هللا دبع نبا

 : لوقي امهيفو . ةليوط !!ةيلاد

 طباح 0 دعاص هيبأ ىف الو ماع نبا نكبر رحيدم لكو

 : نيمسق افلا مسقناو + كتف قرحتلا خيو هنيب ةسفانملا تذحأ دق تناكو

 الباقم امسقو « ىريحبلا راصنأ مهو «نييوغللا نم هرزاؤي ناك امل ريكألا وه اًمسق

 ىرنو « انفلسأ ام رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع مهتمدقم قو ىؤورلا نيا راصنأ وه

 . لان ام كلذ الواو ىمعأ ظحلا نإ اهيف لوقي 2؟ةليوط ةيئابب همصخ وجهي ىيورلا نيا

 هلكف ا سيل هنأ معزيو « هيأر ىق ثغلا هرعشب ةرهشلا نم لان ام ىرتحيلا

 ريغ ىف انب رم اك هيلع ىدعتسيو « هفالسأ نيواود نم بهنو تاقرسو تاراغإ

 : الئاق صوصللا نم قرطلا م ىذلا دعاص نبي ءالعلا - عوضوم ا أله

 )١( ص ناويدلا (؟) .#م”و٠ ص ناويدلا 4" .



 م

 بم دزا ىف علا لاك تاو ارهخي ةمرعما قاتلا ىتحلا نسبا
 ٍبهَّللا عطاس رون لك نع ءايمع هتريصب تلاز امو ىرعش "بيعي

 ع هرعشل دقن هلدابي هرودب ناك 96 نأ ىلع لدي ام ىلاثلا تيبلا قو

 ' ًاراعشأ ىرتحبلا ىتلصأو « انب رم امك رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع هل بضغو

 ورلا نبا لثم ةثيدحلا ةيفسلفلا ةفاقثلاب فقثم ريغ هنأ هيلع اهيف ىعن « ةيماح
 اك ىرتحبلا هيلع درو . قطنملاو ةفسلفلا قمعست ىذلاو « هوأش ”قسحللي ال ىذلا
 امهنيب عمج ىتح نيرعاشلا نيب ةدتشم هال تألاز نع . هنع انثيدح- ق انفلسأ

 ,”ىكبرطقلا نيسحلا نب هللا دبعو دلخم نب نسحلا نب ناولس لثم ءابدألا ضعب
 ظ . هبحاص لضفب امهنم لك فرتعاو | داوتو ايفاصتف

 ريزوب ةنسح ةقالع ىلع قي نأ عيطتسي نكي مل ىورلا نبا نأ بيرغلا نمو
 وه اذإذ ءاهنم لاقيوأ ةزئاخلا هيلإ ذفتي الأ امهنم لك ىكي ناكدقف ءريزو نباب وأ
 وهو . ةيمدم اًماهس هرعش ىربسيو هناسل ”لسسي وه اذإو © دودلل مصخ
 امهحئادم ىلع هلاون نالمهي اذحأ دقف « ءالعلا هنباو دعاص نيبو هنيب ثدح ام
 : 1 هلوق لثم نم هئاجه ظاوّش امهيلع لزني ذخأو ءانبضغ طاشتساو لامهإلا ضعب

 اهعوذحت نكل دجملا بايث سوبل مكنم دجوي سيل نأ كي
 . 9/9 ةنس نوجسلا بهايغ ىف امهب ءاقلإلاو امهطوةس دعب ىبح ىفشتي لظو

 .اوناكف ىرتحبلل بصعتي نم مهنم ناكو « ةلودلا ظوم رابك ضعبب لصتي ناك
 . حئادملا نم مهيلإ م دقي ام ىلع ءاطع ىأ هنوليني الو هنولمهي دقو ءاحيبق | در هنو دري
 . ناويد ىلو ىذلا هقيدصو ىرتحبلا حودمم ربدملا نب ميهاربإ كلذ ىلع ةلثمألا ريخ نمو

 نع ثيدحلا ىف انب رم انك  كرتشا دق ناكو . ةفلتخم تايالو ىلوتو انيح- لئاسرلا
 . لي ناك نأ فداصتو ءهيلإ تفتلي ملف ىورلا نبا هحدمو « جنزلا برح ف كمال
 ءاوتبث نميف مه تبثف جنزلا بحاص دونج ضعب اهلخدو 181 ةنس زاوهألا جارخ
 ىبورلا نبا ىرنو « هرسأ نم صلختلا عاطتساو « رسأو « ههجو ىف ةّنجسش هتباصأو
 : 29 لوقي هلو « ةفلتخم تاعوطقمو دئاصق ى هلخمو هنبج هيلع لجسيو « هب تمشي

 )١( ص تناويدلا (؟١) .ه١ ص ناويدلا 5١ .



 مآ
 : 7 ٍِِ 7 ًٍِ ع

 داوج_تظفحلال كناباوفته اهتلمعأ ةليح ةيأب ىل لق
 داقتي :اهلقمت' .وومألا تعبت ةلحيب ةانقلا هلل ضافقنا تقل

 حبصأ نيح زتعملا رصع ذنم ىلبلب نب ليعامسإ رقصلا ىلأ ىلع فرعت هنأ انب رمو
 قفوملا ناكو « هب الوصوم نيحلا اذه ذنم لظو « ءارءاس ىف عايضلا ناويد سيئر

 « ءارماس ىف نوكي نيح ءاوس حوريو هيلع ودغي ناكف « هل اًميتاك هذختاو هنم هبَرق

 .ةرازولا ةبترم ىلإ قفوملا هعفرو . جنزلا عم هكراعم ءانثأ ىف طساو ىف قفوملا عم وأ
 هيحنألو هل هدعب نم هرزوتسا الالال ةنس دعاصب لكن اذإ ىتح ١7ه ةنسل ةرثف

 لزغلاب اهلهتسا « 2١7 ةليوط ةديصق هيف جسدف « هلان اب ىيورلا نبا حرفو « دمتعملا

 نم قئادحلا ىف ام هتيحاصل هفصو لالخ نم ضرع ذإ « ةديدج ةقيرط ىلإ ًاذفان

 توناح ىأ خبطبلا لا رهاط نب هللا دبع نب هللا كيرع اهاوس ىح « ةيهش هكاوف

 عمتسأ امل هنأ ريغ ( اعئار احدم رقصلا ىبأ حيدم ىف كلذ لعب ىصمو 5 هك اوفلا

 ظ : هلوق ىلإ
 و

 نابيش هنم نكلو ىرمعل الك مهل تلق نابيش نم رقصلا وبأ اولاق

 ةقيقح اميئابيش نكي لو نابيش نم هبسن ىعدي ناك هنأل + هب ضّرعي هنأ نظ

 م 5 مى
 ثاندع هللا لوسرب تلع امك فرش ىرذ نباب الع دق بأ مكو

 « ىورلا نبا ىلع بضغلاو ظيغلا هألمو «ىل ناييش تسيلو « نابيشب انأ : لاَقف

 م 8 0 ساد ىف 2 ْ

 ا غلابملا امل تغلب ىلا نايوكي رصكا لو
 و - وعلق ا

 ناصغأو قارع

 . 0 0 5 2 . وهن وع وق 00نر َ 1

 نادلو هنم تباش عورلا اذإ عور 2مهوشي اال موق نابيش هلل

 حضاوو . ؟2"رعشلا اذه ىلع هبيثأ ال هللاو : لاقو « همهف ءوسو هّغ ىف رمتساف
 نم هريغو لوألا تيبلا ىف يورلا نيا دارمالو ةديصقلا ىناعم مهفي ملرّمصلا ابأ نأ

 . اهدمب امم 544 ١/ بادآلارهز ١ . )١( نع ناويدلا :(1)



 0 "و أ/

 ةديصقلا ى هلوق مهفي مل اضيأ هنأكو « ةزئاحلا همرح نأ اًيعيبط ناكف « تايبألا

 : هل احدام

 فاسنإ وفو اًرط شانلا هنأك صب ىذ لك هاري ٌميمج ُدَْ ِ ه هلو ع ُق و 0
 ذخأ دقف لبلب نبا ىلع ًابرح ناك ام ردقب ورلا نبا ىلع الابو اذه نكي مو

 هنأ هيلع [ةبشم 6 ا هنأ هئاعدا نم ًارخخاس 0 ءاجه ىورلا ن نأ ةوجعهب

 )هب اًنئزاه ًارخاس لوقي « اهب "قيصل نابيش قف ىعد
 يَ

 ؟ ًاببجع ًأطلغ ىفلا طلغ دقل ابيشي نأب ا

 بسنلا ىعدي ذإ « 0لل أله ٠ نه نيفشف نابيش نأ ر كتي نيف كلقو

 لظيو . ةرازولا دجم هل تحاتأ ىبلا ظوظحلا ءايميك ىعنيو « ىطبن ىمجعأ اهيف

 « هئحس ىف تومي نأ ثبلي امو 514 ماعل نورعلا ندعو عد ىح هوجهي

 لثم نم ربك جاما هوج هب هب كا ىلا ةبكنلا هذه ءانثأ َْق ىورلا نبأو

 : 29 هلوق

 5 007 « وا 9 و 1 ف و

 كدنس ىلإ تاجل ةمه كب تبكن املطل تبكن نئلف

 كدي اهتجحم يقأ ناك اه :يناضخ تلو. ةمقخاو

 155 ةنس دادغبل همكحس نع لزتع دق رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ناكو
 . هلالظ ى ةشيعملاب ىتكي ناكف 765 ةنس ىق ا اقم اهمكح ىلإ داع مث

 نضع يع ورحأ هل قتلكروت ون ةققرر ا أرارم انفاسأ اك بن انيكت ةقالعلا تناكو

 هلو 6 همأ ةدك هلبق تتامو هتملجحس ف وهو تامو م دادغمل هنياكخن تاريف

 . ناتيثرم امهبف

 نم اهوح اهفو دادغب ىف تاتويبلا ىوذ ضعبل هحيدم رثكي نأ اًنيعيبط ناكو

 لوصأ ىلإ نرعجري مهر ضايف ونب هناويد ىف نيلئام مهارن نميو « ىحاوضلاو ندملا
  دادغي نم برقلاب لوقاعلا ريد ى ةعساو عايضو تاع اطيز لستلاو دان

 ةفامثي ميدق نم رهتشت ىهو « لصألا ةيسرافلا تحيون ب ةرهأ ةناورذ: ل" لشمستو

 )١( ظ . 48 ص ناويدلا )١( بادآلا رهز ١/ 44اهدعب امو ؟ .



 انا

 هتف نم كي ضصحش "مهأو « ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم اومجرت ام ةرككو اهئانبأ

 سسؤم هنإ لاقيو ؛ ةعيشلا سوءر نم ناكو « ىلع نب , ليعامسإ لهس وبأ مهنيب

 قو « ةيرشع 0 ير
00 

 ؟/.7؟ ةنس قرتملا دامحل نب ليعاعسإ وي مهنم ما 6 دادغب ةاضق دامح ىف

 تلقش ىتلا ةقدنزلاب هتمهت نم هسفن ئريب نأ الواح ةيئاب ةديصق ىف هحدمي هارنو
 » هرمأ ةفيفح ناقرعد ىضاعملل نيادع' نيئباب هتعارد ةححص ىلع لهشتسو 6 هيلإ

 لوقيو « ءاركنلا ةمهتلا هذهب هماهتا اوربد نيذلا ءوسلا ةاشوب ليكدتلا ىلع هثحتس
 : ةراجحلاو ىصحلاب كراد ىبرت ةماعلا اولعجو كيلع ةروثلا اوربد نيذلا ّ ههنا
 ظ ظ : 1 لوقي

 "”ابيصحت اوضق مكراد اومرف اوواغت الل ةافوغلا نأكو
 ايي م هلل ا ظ 3 وزغ كاذ . معز هه ١ 9 ولا

 ُْف ا ال دق ةفسرات ثا نيخرؤملا ىلإ هدقي رصعلا اذه ق و رعشلا نأ ىلع
 رانيد نبأ ةكرمأ هليجستو ىرتحبلا دنع انب رم اموحن ىلع ( ةفورعملا خيراتلا بتك

 . فر كلذ ىلإ رشت ل خيراتلا بتك نإف « هقرحو ىطنز.ب ملأ لوطسألا دض ةيرحبلا
 ©« هه د وأر مججانلا ناهع ونا مهتمدقم َْف نيرثك ءاقدضأ ءاريسأ ناويدلا ف ددرتتو

 ىدث'سملا رشب نب دمحأو هللا ديبع ن 0 رأو « هتوم رضح دقو

 . هرصع ىق رعشلا ةدقن نمو ًارعاش ناكو «' 6 0 رامع ٠ نباو قفوملا ناويد ىف امبتاك ناكو ْ

 هنإ لاقيو «كمسلا ضعب اهيف هيلإ بلطي ىدثرملا ىلإ اهب هجو ىلا هدئاصق ركأو
  تبس موي هيلإ ثعبف ءاهعطقيال هنم ةفيظوب موي لك هيأإ ثعبي نأ هدعو دق ناك

 هب تخموذ نب لهم ىبأل هتيصرت رظنا (6) . 7". ص اويدلا )١(
 2 . 1١88 ص ناويدلا ىف . ىنمي رامخلا ىمر : انه بيصحتلا (؟)



 : 7 اهيف لوقي ةديصق هيلإ بتكف . ىلاتلا تبسلا لسري مو « هنم ةيدهب
 مهمرظتنم  نورئازلا ٌفلخأ ىنأو انتفج انناتيحل ام

 رابك نم وهو « مجنملا ىبحي نب ىلع اليوط اهحدمي لظ ىلا تايصخشلا نمو
 اعدنو ًارعاش ناكو « ةميظعلا هتبتكم نع انثدحت نأ قبسو « هرصع ىف نيفقثملا
 هب يورلا نبا لاصتا ءدب طبضلاب فرع الو «دمتعملا ىلإ لكوتملا نم ءافلخلا اًعيفر
 : 29 هيتاعي هلو « ةريثك تاعوطقمو دئاصق هيف هلو

 ولف 3 صو م
 و

 ٌرطاوم كيدي اتلك نم بئاحس مهدوجت لازتال لاجر انهتل
 ع

 ع

 «لبطلا لع برضغلا نسحو ًارعاش ناكو « ا هناويد َْق مهؤامسأ ر ودت نمو

 ميدل 3 مجنملا ىحي نب ىلع عون ريغ رخآ عون نم ميدن وهو  دمتعملا مداني ناكو
 هرصع ى ءارعشلا نم ريثكب مدطصي ناكو . ةهاكفلاو هب ؤزهلل ذخستي 2 كحضم
 مهاربإو « ىطساولا بوقعي نب دمحم وهو لاقثم مهتمدقم قو « هيجاهأب مهيوكيف
 ةيماح ةكرعم مهنم رعاش لك عم بشي ناك دقف « ىطحقلا دلاخو ةزابحلا نبو رهاط ىأ نباو «قارولا صفح وبأو «رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبعرعاش ىهيبلا
 دريملل ءادبشللاب ,صرعتو ٠ هلامحو هتاكلم بصح رصتنم ا وه مناد ناكو « سيطولا
 بصعتلا اذه ىف شفخألا هذيملت هعبتو « هدض ىريحبلا فص ىف فقي ناك هنأل
 نيو ٠ انفلسأ اك هريطت لبق نم هيتأي ناك دقف هدقنو هرعش ىف هيأر نالعإب فتكي ملو
 . هيجاهأ نم ملسي مل كلذلو ٠؛ ىوحنلا هيوطفن هرعش بيعي ناك

 دادغب ىلإ ةفالخلا تداع دق تناكو ءالال4 ةنس ذنم دضتعملا رصع ل
 دننأر طقتم لغو هيلع «كلتقأ ةايللا ناك نسحب + 05 ةنسجدذتم ةقباسلا اهرضاخ
 ل هنأ ودبيو « ةفلتخم تاعوطقمو دئاصق ىف دضتعملا ركذ نم رثكيو . امهيلك
 هنأ انيأر فو « رصقلا نع هدعبي لازي ال هعيشت ناك دقف « اهنم ةدحاو همامأ لشني

 , 40« ص: ناويدلا (؟) . ؟و9 ص بادآلا رهز ليذ ()
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 عاذ الل ًارارطضا هنع نوروزي مث هيلع نولبقي اوناك ءارزولا نأ ىف مهألا ببسلا وه
 هريخأتلو «جنزلا بورح ىف هتلاسبل هل هراعشأ ىف ضرعتي ىورلا نبا ىرنو .هعيشت نم

 اذدنما ضيفا 3و رينلا هام ناري زح نم رشع ىداحلا ىلإ جارحلا حتتفم زورينلا

 رك ذيو . اليلج المع ناكو عضوملا اذه ريغ ىف اني رم اه  ةيعرلاب قفرلا ىلإ كلذب

 ةيرصملا ةريمألا ىدنلا رطنق , نم هجاوزيو دايعألابهئنهي و ) نهال كيض ق هتلاس

 : 2(7١ةبسانملا هذه و لوقي هلو 78١ ةنسل هيورامخن تنب

 مجعلا ةديس تاكربلاو دنا هل تفز ىذلا بعل ديس اي

 عمهلاو.. .بلاظلا قرف اع ترفظ اننإ .كنب. :اهدوعتم :ام* مشا
 2 و ى-ط 0 1

 مرك  اهيفكو البن اهريمضو  ةجهب  اهرظان ىئلمب ترفظ
 1 2 م ه ت2

 بطلاب ةيثدلا "قع :امنم تندكتفلاا عدلا ودنا تنر. فلا سيق

 ةلص نأ ودبيو « بهو لآ ىلإ 7/4 ةنس ذنم تلوحت دق ةرازولا تناكو

 مدعي هأرن ةرازولا ىلإ مهطوصو درجمو « كلذ نم كعب دمأ ىلإ عجرت مهب رعاشلا

 ةلودلا نوئشل ًاربدمو 2 ًاديجم اسستاك ناكو ©« اصو نب ناملس نب هللا كييعل هحئاذم

 حدم اك ةديصق ريغ ىف ىورلا نبا هحدم اًبهو ىمسي خ 1 هل 000

 نيعمتج مهحلمع ةراثو 0 مهتلود ء ىجحن اليوط للهي وهو « 0 نسحلا هينيأ

 ع لا دئاصقلا مهنم لكل درعب ةراتو ء بهو لآ مساب

 : (59 هللا كيبع

 ططملاو رحبلا : نا دمحُي ل انل ُهادي تداج مساق وبأ اذإ

 ردقلاو ُفيسلا : نايضاملا رأت 2 ٌةتمزع َدَح وأ هيأر ىضم نإو
 م ِ 5# و ٠

 رمقلاو سمشلا : ناريثلا لءاضت هترغ ةءاوضأ انل تءاضأ نإو

 رثألاو نْيَعلا : هيلع نادهاشلا»و وب ُكايِعلا ىَيْعَي ام نظلاب لاني
 كلذلو « هئاكذل هدنع [ءدقم ناك هنأ الإ هللا ديبعل رغصألا نبالا مساقلا ناكو

 . 75١٠0 ص ( ةيراجتلا . ١87/4 ىدوعسملل بهذلا جورم (1)

 ةيتكملا وشن ) داقعلل ىبورلا نبا )0



 م
 فطعن ناكو . هنع هبانأ باغ اذإ ناكو ءريغص وهو بصانملا ضع

 اذإ ىبح « امتار هيلع ىرحم ناك هنإ لاقيو « ةرازولا هيبأ ىلوت لبق فيرلا نبا ىلع

 اندم هيفضصني ىبورلا نبا لعج امم « ءاطعلا ىف هل لزج ذخأ هيبأل ايندلا تناد
 قاض اعأكو ,هتعيبط ىورلا نبا دواعت ىح ةنس ىلع لبقن داكن الو . اًعئار

 ةاشولا ضعب نأ رديبو ءاطعلا ىلع رركتملا هحاحلاو هاوكش ةركب هوبأو مساقلا
 ّىدشو « هداعبإ الواحف « امهدنع هيلع نوسدي اوذخأ داسحلا

 هيلود لحخأ

 دات كردش عيفنا و

 ذحأف « انايحأ ةزئاخلا هنع اعنم ذإ اوس هن قالو ايف رمألا دادزاو « امهبتاعي

 ع هسؤبل امهخارصتسا نم مغرلا ىلع و ا امهنأ ريغ « امهفطعتسي
 ىلإ عزفي ذئنيح (١)بيدآلا قح هل اوفرعي نأو توعلاب هلع ا مضيالا مهيداني اشيعو
 لثم نم ةيمصم اسماهس انمملا كفانا « ريرلا ءاجحلا سوق « ميدقلا هسوق

 هلو

 دوازملا نوط قر اد . متنأو ًاكولم ائيف ميمست

 دماحو نر لك ا مكرودص قيضب تحضأ ةمعن مكل
: 

 دجام لك ىلع ًاماعنإ ددجي  اهلاوزف مكنع تلاز ىه نإف 2 9

 هبأر نكمي ال ًاداسف بهو ل1 نيبو هنيب ام دسفيو

 نيذلا تارفلا ل5 نم تايصخش ىورلا نبا ةايحح نم ةرخأب ناويدلا ىف ددرتتو
 نب دمحلأ لثم ةريثك تايصخش ءامسأ د درتت امك « ردتقملا دهع ىف مهمجن عطسيس
 / هتامح رخاوأ ىبح هب الصتم لظ هنأ ودبيو  دمتعملا دهعل ةفوكلا ىلاو ىلاطلا دمحم
 ةطرش بحاص ىثاولا دمحم نب دمحأو بتاكلا حارخلا نب دواد نب دمحم انامليو

 بتاكو « ةرخاس تاع هلخب هيلع ىعن ىذلا لكوتملا ىسوم ند ىبسيعو دادغب ]

 يورو يح يع را

 اويحأ بهو لآ نأ اهبف ىعدي ١08 ص 8١8. ص ناويدلا )١(
 مدهو سئانكلا دييشتب أونعو بيلصلا نيد رظناو "5-90 ص ناويدلا (؟ )

 'ٍ 9 دجاسملا ْ تسيح نوفو رل ىورلأ نبأ باتك ف ةعوطقم



 ظ ما

 رانلجو ناتسب لثم تابرطملا نايقلا ىراو4با نم ريثك ءامسأب ناويدلا ”صتغيو
 ءارمأل وأ ءارزوا نك نهرثكأو « مواظو ةمولظمو ديحوو ءانغو ةرير دو ىجاشو ةعدبو'

 تانيف نهراوجب ناكو « هللا ديبع نب مماَملاو رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع لثم

 : لوي اهيفو « فطلتش لثم « نهعامسب الو نهتاوصأب بجعي ال راوجو

 ىعنمل ىدنع اهءانغ نإو  ىرشُبل ىدنع اهتركس نإو
 ,ء هَ 2 9 مى ٠ م ً هيف:

  ىعفاب اهقوطو تنغ اذإ روز رهش برقعب اهطرقف

 راكي كلذاو ءاديدش مهن لكألا ىف ًامبن ناك هنأ هيف فعضلا بناوج يهأ نمو
 « ةبرشألا فصو رثكي امك «ضماحو ولح- نول لك نم ةمعطألا فصو هراعشأ ف

 نإ اولامف 15 وأ ١/1 ةنسل هتومو مهنلا اذه نيب اولصو ءامدقلا نأ بجع نمو

 مسلاب سحأ اهتدرادزا املف « ةجناتكشخ ىف مسلا هيا| سد هللا ديبع ن , مساقلا

 « ىتلسرأ ثيح ىلإ هباجأف ؟ نيأ ىلإ مساقلا هل لاتف ؛ اًنعرسم ماقف هنطب ىف

 حيحصلاو . رانلا ىلع ىيرط ام : هباجأف « هللا ديبع ىدلاو ىلع ملسس : هل لاَمف

 نس لاح لك ىلع ىهو 5 ارمأو هللعل ةجيتن اًماع نيتس وحن نع قوت هنأ

 . ةللاع

 تيرش دمحم خيشلا هنم رشف اإ + نالا ىح رشني م حض ناويد فورلا نيالو

 ىذلا وهو « ىورلا نبا ناويد مساب تار تاراتحم ىلاليك لماك هنم رشنو « نيءزج ملس

 قي رارخ نع قلقيسأ اب ظحالي هنم رشن ام حفصتي نمو . ايلاغ هيلإ عجرن

 اهرو رشو 0 نع ةعونتم تاعوضوم هيفف « هتقبسو هترصاع ىللا ىنرعلا رعشلا

 (ةايخلا مستسمو ةبرشألاو ةمعطألا نعو توملا نعو مهسبالمو مهفرحو سانلا نعو

 ارسملا نعو صئقلاو د درطلا نعو نوقالحأو ءاسنلا نعو سانلا عئابط نعو

 كلذ عمو ٠ ةيمقر دادعأب هتاعوضوم ليكشت بعصلا نم نم حبصي ثيحم ؛ مال لاو

 زاتمي ام ةظحالم عم « .ىبرعلا رعشلل ةيساسألا تاعوضوملا ىلع هرعش ضرعنس

 لصفلا ى انب رمو . ةبصخلا ةيرعشلا هتيصخشبو هب ةصاخ تافص نم هب

 نأ ىلإ ًاركبم هلازتعا ها دأ فيكو « ةيلقعلا هرئاخذل هوجولا ضعب نم ٌريوصت ىضاملا

 . ٠١٠١ه ص ناويدلا م0
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 ىلاعملا ىصقتسي وه اذإو . ةيفسلف ريغو ةي ةيفسلف هرصع ى تافاقثلا عيمج لثمتي

 وه اذإو , اهب ماملإلاو اهضرع نود ةبعش ىبعم ىف كري داكيال ىتح ًاردان ءاصقتسا

 ةعشأ ايناغ طلت وه 1[ هيل "اينارووخس اين :طيصسو ناكفألا ف لقرب

 سيلو « اًقلطم اًحوضو ةحضاو ءاوضأ ىف ودبتف ؛ اهللعو اهتسيقأ لكب قطنملا
 هيلع هاقلأ ام لضفب ميدق عوضوم لك تامس ىف ريغي نأ عاطتسا هنإف بسحف كلذ
 نيح ىلع « رصعلا ىف ةيديدجتلا ةعزنلا لثمي قحب وهو . ةيلقعلا لالظلاو ءاوضألا نم

 . عضوملا اذه ريغ ىف انب رسم ام وحن ىلع ةيديلقتلا ةعزنلا لثمي ىرتحبلا ناك

 ىتح اًنفرسم الوط لوطي هيف هدئاصق ضعبو « حيدملا هدنع فقن ام لوأو
 نم ءارعشلا هيلع فراعت امب هحئادمل مدقي ةداعو « تيب ةئامثلث وحن ةديصقلا غلبتل

 هب لوحتي هنكلو « الثم بيسنلا راتخي دقف « اهيف عوني هنكلو « تامدقم نم هليق

 ديسجت ىلإ لبلب نب ليعامسإ رقصلا ابأ اهب حدم ىلا 27ةينونلا هتديصق ى امك
 مماب ةديصقلا  انفلسأ امك هيرصاعم ضعب ىمتس ىنح « ةأرملا ىف ناتسبلا هكاوف

 عيبرلاو ةعيبطلا (''" فصو راتخي دقو . ةهكافلا ناكد ىلع اهنوقلطي اوناكو حيكبلا ناد“
 نع قحي هزيمي امه « نيللاولا نيقشاعلا ةنتف اهب اًنوتفم ناك ذإ « هفصو ىف عدلبيو

 تالآ روصيف ؛ عام سلجم "”فصو ةديصّملا ىف جمدي دقو . ةيبرعلا ءارعش

 ىلا هتينون ى اناقلي ام وحن ىلع ةعيدب روص ى نايقلا نم اهنامحسي نمو برطلا
 : 29 هلوقب اهحتتفي ىلاو « رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع اهب حدلم

 ناوَح اهيني ىلع تافطاع 2 تاهمأ اهنأك نايقو
 سلجم اذه لثم فصو ىلإ فيضيو . ىضاملا لصفلا ىف ةعطق اهنم اندشنأ دقو |

 هنكلو « ىبرعلا رعاشلا هب ىّنغت املاط ىذلا بابشلا ءاكب راتخي دقو . رمسخلا ركذ
 اهب حدم ىلا 219 ةيئ ءابلا هتديصق ةمدقم ق ىرن ام وحن ىلع ًاديدج اضرع هضرعي

 ] اًمييثك ًادادح هاعدو باضحلاو بيشلا نع اهيف ثدحت دقف « مجنملا ىبحي نب ىلع

 )١( ص ناويدلا ٠١ . ) )0م88 ص تناويدلا .

 ص ناويدلا (؟) ١5 « ص ناويدلا (؛ ) لماك نود دقو /الا١ .
 جيدملا نود اهدحو ةمدقملا ىناليك .



 ا

 ةيرخس روصي ذخأ م « رازغ عومدب هبحاص ىكبي نأ هنأش نم بابشلا ىلع
 راصتتخالل اًميلط ًانايحأ ةمدقملا فذحيو . ًاعذال ءاكب بابشلا ايكاب هباضخم تايتفلا
 انايحأ هدنع تامدقملا ضعب غلبتو - تاثملا دنع ال تايبألا تارشع دنع فوقولاو
 نأ ظحالي ناكهنأ فيرطلا نمو « حيدملا ىف كلذ دعب نافتيو - تيب ةئام وحن
 ' نولعفي ال ام نيحودمملا ىلإ نويسنيف مهتاغلابم ق نوطرفيو نوغلابي هيف ءارعيشلا

 ءارعشلاو ) :: لاعت هلرك مولع فدعا ىع 2 راع هداج اخ راع ىحمت ال ةبسم

 مو ورا مهنأو نوميهس داو لك ىف مهنأ رم : ملأ .نوواغلا مهعبستي

 : 2١7 الئاق تابآلا ىورلا نبا ىحوتسيو

 ءارعشلا اهم بوبسم هللا نم ةبسم نولعفي الام نولوقي

 ارمألا لعفي الام نولوقي 2 ةدايز لب هدحو مهيف كاذ امو

 لعفيال ام اضيأ نواوقي لب « بسحف كلذ سيلو « نولعفي ال ام نولوقي مهف
 حيدملا هلمحي ناك ام ةوق قى ”سحأ ىوورلا نبا نأكو . اًناتمهبو اًيذك « ءارمألا

 اننإف حيدملا تامدقم ىف عيونتلا لواح هنأ انظحال انك اذإو . حارص بذك نم هرصعل
 « ةقورطملا ىفاعملا ىلع هرصقي مل هنإف « هسفن حيدملا ىف عيونتلا لواح هنأ ظحالن

 ىضم هنإف ءأفنآ « اهيلإ انرشأ ىلا هتيئاب ف مجنملا ىح نب ىلعل هحيدم كلذ حضويو
 : ةلكاشلا هذه ىلع هحمع اهيف

 - 9 2 رع

 بيرض نم هثاكذ ى هلام ىكذ داؤف هل ىعذو

 8 0 3 3 ع

 :بيغملا ءارو نم رمهالا رخآ ْنَظ لواب ىري ىعمل ٍ

6 

 لقت ىف كاينلا .ةيكأر + ني نلقسالا .ضررع

 بيبلت نع سيلو بيبل ب 2 درجت لوط نع سيل ىأرلا مزاح
 بيبللا بث قوفي بلل لب قول سيل»و مهل ىناغتي
 بيلص دج ناك دوعلا رسْكَم هنم مير نإف هفطع ُحّيِ

 ؛تاكلملاو لئامشلاو عابطلاب حيدم « فولأم ريغ عون نم حيدم اذه نأ حضاوو

 . ال5 ص ناويدلا 010
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 مدن وأ ىأرلا ىف ١ ءاطيإ نود « بقاثلا رظنلاو ةهيدبلا نسحو ءاكذلاب هحدمب وهف.

 نّيلودبيو « ىلاغتملا موقلا ديسو ًادصق ىباغتي « ةرطفلاب بيبل مزاحوهو « هقحلي

 نودي هحيدم ىف بناحلا اذه ردصنو . ةديدش ةبالص دوعلا بلص وهو سملما
 اضيأ ةقراخ ةردق هل تناكو « اهئاصقتساو ىناعملا ليلحت ىلع ةقراحلا هتردق بير
 هد ركب دعاص داس فق هلوق لثم نم ةركتيملا ةليخألا نم ريثك ىلإ ذوفنلا ىلع

 : ؟ديطولا

 2 يب رع ٠ 2 وشر يم مو *
 دعصتت ٠ هسامنأ ثحري الو هلجح لمسي لاز ال مكل دصو

 دقوتت اشحلا ىف اران افطأل 0 ام 52 نفاق ولو

 دعاضق 4 ةسقألا هذه لثم ُْق هناا صرع لع ةعراب ةرذق هيدل تناكو

 همزح لضفب هيلع غبسأ ىذلا ةرازولا دجم نم حنسم ام قوف ايظع اودع. ودكم

 الامج ليمحلا| ديحلا ف دقعلا لثم الإ هنأ سايقملاب ةراذولا لثم امو « هريبدت نسحو

 ةقلحلا لامج نيب عمجمو . نتافلا دسحلا ىلع ىفضتي بوثلا لثم لب « هقومي

 0 ةعيدبلا ةروصلا هذه ىلإ دفنيو هيحودمم ضعب 2 قالخالاو

 قلخلاو قالخألا 5 د ا لا لاصخلا لك

 قرولاو:فوغلا تناظر ا رونو ذات فه ةناط جرتألا رع جحش مكناك

 « بيط ىلع بيط « هرمو هرهزو هقروو هدوع بيطي جرتألا رجش لثم مهف

 : هيحودمم ضعب ىف هلوقك هحيدم ىف ةقيقدلا ةليخألا هذه لثم اناقلت ام ًاريثكو
 3 هلا ٠ 1 03 . ظ

 قانعألاب نطحلف هئالآ تعضاوتو ةبتر ىلعأب ففوأ
 قافآلا رئاس ىف اهّماعش) 2 اهّلحم ءامسلا دبكف سمشلاك مس ] و 2 ً . ْ ١
 عاق هلكت نول : نينول هدنع لدختي وهو « هيف ىرابي ال ىذلا هف ءاجهاو

 وحني .ايهاز انولو 9 تايبآلا نم تائم ىلإ هيف هيف ليطي لقو ضارعألل كتهو ' بسمو

 . 7٠١ ص ( رشنلاو ةمجرتلاو راتخما رظناو + ١/ بادآلا رهز 6
 . ١456/4 بادآلا رهز (؟) فيلأتلا :ةنب عبط ) ىدجتلل راشب رعش نم



١1 

 قباسلا نوللا نأل « هئاجه ف مهلا نوللا وهو «٠ كاحضاإإلاو ةيرخسلا ىحنم هيف

 دح دعبأ ىلإ هامسن دقف رخغاسلا ءاجهلا امأ « هيرصاعمو هيقباس دنع هدجن ما

 حبصيل ىح « هيوجهم ىف ةيدسحلا بويعلا لالغتسا ىلع ةعراب ةردق كلذ ىف هفعْست
 ةيقلحلا بويعلا نولغتسي مهف « ةيروتاكيراكلا روصلا باحصأب هبشلا قدأ اًنهيبش

 لك ىف اكحضم ًازاربإ ريغصتلاب وأ مخضتاب وأ ضرعلاب وأ لوطلاب اهنوزربيو

 ةيدسحلا بويعلا روصي فيك فرعي ًارخاس ءاجسم ىبورلا نبا ناك كلذكو « هروص

 نب ىسيع حشل هريوصت ىضاملا لصفلا ىف انب نمو « اًكحضم ًاريوصت ةيونعملاو

 نم ةددحاو ةحتف وأ دحاو رخنم نم سفنتل عاطتسا ول هنأو لكؤتملا نب ىبوم
 ملو « ةرجم تاناويحب هيوجهم ضعبل هريوصت كلذكو « اًصرحو الخب هفنأ ىحتف
 لكأل هيكف كرحب نيح. لغبلاب ءانغلاب هيّنكف كرحت ىف هروصف نينغملا ضعب هرجعي
 هسفنل مقتناو « بدنحأ هل راج ةيؤر ًاديدش ءاذيإ هيذؤت تناك هنأ انب مو . هماعط
 (١)هيف هلوقب هنم

 اهفظا نأ شضيرفخ هناكفا ةلاذك «هفاغو: ةطداخأ ترص

 همست اهلا ”ةيئالا نجا ره كاما تغقُم اعاكز

 ثلاكو ؛ هرهظ ىلإ هافق عيمجتب هعفص ىتتي نأ لواح اعوفصم رهدلا هلعجف

 ءاجه اهباحصأ وجهيو اهوجهيف ىعيبطلا اهراذقم نع جرخت نيح ىحللا هيذؤت

 اهعمجأو اهفرطأ نمو « ةليوطو ةريصق 0 تاعوطقم اهيف هلو « اكحضم 1

 0 "هر رسوم ىقمي ليد ف ةلوق ةنيوخسلاو لزم

 ريمحلل ةفورعم ىلاخملف ُضْرْعَِو كيلع ةيحل لطَت نإ
 م

 مب

 ريعش ريغب اهنكلو ة الخم كّيراذع ىف هللا قلع

 ريبك رماثأ ىف هلا دهشي 2 اهنم كنإف ىّمْوملا اهنم عْرَأ

 ريوجت امبأ هلا روج الإ طق حسْوَك كافل 7

 ريشملا بفك ريشت اهيلإف تضافر تلاطف ثلمحأ ةّيحل
 )١( ىركسعلل ىناملا ناويد (؟) . ١«"ص تناويدلا ١/ 7١١ .



 م1١

 ريبكتلاب لهأ الإ طق ةةينارام ”ةققأ دعاينأز اان

 ريكنو ركنم هكر ءاعأر نم ايغرد مل هفختست و

 ' رييغتلا نكمم كيف اًَركْنُم رّيغو لالجلا اذ هللا قتاف

  ريكذتلا ةمالع رّْبِش فّضِن اهنم كبسحف اهنم رصقف وأ

 ريصقتلا َةَنَس سانلا ىحِل ف ىرجأل ّىنلا اهلثم ىأر ول

 . ريقوتلا» ءافعإلا ناكم َى لحلاو نهيف ءافحإلا بحتساو

 . نودب نكلو رامح ةالخمب ةيحللا كلت هيبشتب ةعوطقملا ىورلا نبا لهتسا دقو
 , اهفارطأ عيمج نم اهذخأيو اهاعري ىسوملا لعجي نأ اهبحاص حصنو « ريعش
 هللا ىلإ بسن اهآر اذإ ةيحللا فيفخ جسوكلا نإف ًاريبك امنإ اهيلع هتظفاحم لعجو
 نيداغلاو نيحئارلل ةجرف تدغ ىبح تلاط دقو « قازرألا ةمسق ىف ملظلاو روحلا
 ةعورلل « ربكأ هللا نوحيصيل مهنإ لب « نيبجعتم مهعباصأو مهفكأب اهيلإ نوريشي
 « ريكنو ركنم : ربقلا ىكلم هجو نم الوه رثكأل اهنإو « مههذخأت ىبلا ةديدشلا
  هبايإو هباهذ ى ههجو ىلع هلمحي ىذلا ركنملا اذه ريغيو هللا ىتتي نأ هوعديو

 لوسرلا نإ لوقيو « ةلوجرلاو ريكذتلا لع فاك اهنم ربش فصنف « اهْرصَسقيل وأ
 : اهريصقت اهلعج لب ىحللا ليوطت اهلعجي ملف ةنسلا لدبأل اهآر ول مالسلا هيلع
 . ثيدحلا ىلإ ريخألا تيبلا ىف ريشي وهو . ًاوحع اهوحو اهصق ةّنسلا لعجم ناك هلعل لب

 نب مماقلل ىحيسم بتاك ناكو . « ىحّللا اوفنعاو براوشلا اوفحا » : ىوبنلا
 .(”هيجاهأ نم ةيماح ًاران هالصأف « هبجحي ناكام ًاريثك ًارع ىمسي هللا ديبع

 ةيرخس هلك اشبع مهب اشباع « هيوجهم ىف ةيدسحلا بويعلا حملي لزي ال ناك
 , ريد ةهاكفو

 ءرعاشملاو سيساحنألا نع ريبعتلا ىلع هتردق مكحب « ءاثرلا نف ديجي ىورلا نبا ناك .
  هرصع ىف هقوقح ذخأي ال هنأل ءاضمم نزح هقامعأ ىف رعشتسي ناك هنإف اًضيأو

 هروعش ناكف « اًنحضاو اقوفت مهيلع قوفتي نيذلا ءارعشلا نم هريغ ىلإ سايقلاب
 00 ا
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 : مت امو انازحأ تناك همامأ اهلك ةايحلا امتأكو « هنزح فعاضي نامرحلاو سئيلاب

 هؤاكب ىضاملا لصفلا ىف اني ا مهاكبف «ءانبأ ةثالث هل تام نأ فداصتو

 بصن دقو « ايبص الفط دهملا ىف لازيال وهو اًفوزنم ثام ىذلا طسوألا هنبا ىلع

 . ارسم ءاكب هاكب م «٠ نزح ًاريوصت هفيزنو هتوم هيف روص ًاريبك اًمأم هل هتديصقب

 : 2١١ ثلاثلا هنبا ءاثر ىف هأوق نمو

 نفك امكيلع فل سمألاب ًاعم ءازعل» كنإ نبأ

 نكس ىل ليللا ىف الو سنأ ينم  كتدقف دقو -راهنلا ىف ام

 نطيلا ”ىدتع :ةراذ كسا لش نطو ل فاو تعييصأ ان

 نيح نم ءازع هل دجن كلذ باجبو . دمحم هيخأ ى ىرخأو همأ ق ةيثرم هلو

 ءازع هلو « مجنملا بي نب ىلع ةنبا ىف هءازع ىضاملا 'لصفلا ى انفلسأو « نيح ىلإ
 نأو ءايندلا ىف دلخي نل ًادحأ نأب هتنبا نع هيزعي هقيدص بتاكلا ىّيسملل هباشم

 : 29 لوقي « هتقيشمل دار الو هللا ةدارإ كلت

 رهقأو ىلعأ هللا رمَو صيحم 2 هبر مكح نع دبعلل امو تبصأ

 ردجأ كرام نع ىزعتلا كْشَوو ٌةتايحح كّيرْمأ نمع َتيّزعت
 رت اف تهدم نر تدع ةئج ةئبا ىلع ًانزح نكلمت الف

 بسيح نم لوأ هلعلو « توما ىف ىتح ةفيرط ناعمو ةليخأ ىلإ ذفني ىي ام ناكو
 نيذلا ءاقدصألاو سانلا نمو هتايح نم اًصالخ هاري ناك امنأكو « هريغ ىلإ توما

 : "! لوي هلعج امم « هنوفصني ال

 فرغت ال ةليضف فلأ توملل اورثكأف ةايحلا اوحدم ذإ تلق دق

 فصنثي ال رشاعم لك قارفو  هئاقلب هئاقل نامأ قيقا

  نكمي ام قدأ نم هئاقلب عورملا هفوخ نم ناسنإلل نامأ توملا نأ نع هريبعتو

 ى انضرع دقو . ةقيقدلا سيساحنألاو ىناعملا نم ريثك ىلإ ذوفنلا ف ىرابي ال وهو

 . 17/م فاعملا ناويد 62 . ١” ص ناويدلا )١(

 . ٠١4 ص ناويدلا )١(
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 . اهورمدوجنزلا اهقرح- نيحس ةرصبلل ةبهتلملا هتيثرم ىضاملا لصفلا

 ظ ىزوتلا مماقلا ىنأ باتع ى هتديصقو « ىورلا نبا ناويد ق باتعلا رثكيو

 فصو قى اهنم ةءيدب ةعطق فلاسلا لصفلا ف ى انب رسمو « ةروهشم ىجنرطشلا

 « جنرطشلاب مساقلا ىلأ بعل

 نم امهنيب ناك يورك خر «افيرط 0 د ( هباتع دنع

 ] في 0 اهاضري ال تاونه كلذ دعب تأأشن ز « ءافص

 ءاقدصألاب نونظلا م > ٍ 1 0 ملو ل
 5. ري م م 2 0. "م

 ماس ككل ءاهوش 2 اعنش  ىبيعل تدب امل تلق

 مل ىتستيل اهل لوقي « ةريغصلا تاونملا كلت نيب و هنيب ليوط راوح ىف ىضمو
 ىتللظل كلذ لعفت ملول ذإ ءاّنئسح تعنص دقل لب هل نلقي نهو ”نكرتس كنتهأ

  فرعت ىح كل فشكنن نأ ريخلا نم نإو « ًارئاح الاض كبحاص نم كشثلا_ملَظ
 مساقلا ىبأ ىلع بتعيو « قيدصلا ىشي ءاود اهيوادي اًنبط اهل بطتو هنم ءادلا ةنكمأ

 زلال انااا يرش ناخب ليوا جا د نالت نك ل هنأ
 . بهو لآ باتع ى هل ةعيدب ةعطق ىضاملا

 .املقو « هدئاصق تامدقم ى ةراثو « ةرات القتسم هب نأ ريثك لزغ ىبورلا نبالو

 . ىح وأ ساون ىبأ لثم ناملغ بحاص نكي مل هنأ ىلع لدي امم ركذملا ةغيصب هغوصي
 كويعلا لامجو قانعلا فصو ق هل ةفلتحم عطق ىضاملا لصفلا ىف ترمو «ىرتحبلا لثم

 : 27 هلوق مدقلا ”ىطاوم ىبح لسرتسملا رعشلا فصو ى هلام عيدب نمو

 2 29ُةَرَدْغ البسم لاتخا اذإ كاش  ٌمَم 527 درا» -محافو

 هردحتم

 و 03

 امغش اند ققشاع هناك

 . 15/8 بادآلا رهز )١(

 . هعطقو رعشلا بئاوذ : ردغلا )١(

 مدي ال اردجتم
 1 هرصفع ىلوم لك نم مي

 هَرلعَو ةييبحح نم ىضق ىح

 ١ ( بارتلا رهاظ : رفعلا .



 أ

 «تاسوسحلا فصو ى ءاصقتسالا ىلع هتردق اهب هتفعسأ ةديرف ةروص ىهو
 هيشر ام ىلإ هاقع لوحت اعأكو ,هازغ َْق ةسيفنلا روصلا هذه لثع هثراق أجفب ام ًاريثكو
 ركتبم لاي وأ كاد تم ىبعع هثراق فرط ىب ال ويش .رردلاب كلئاس ًارنك
 ش ْ : 2١7 هلوق لثم نم

 5 نيعلاف ةدحأ هيقفو الإ ءىش ال

 كوألا اهتايرخأ امنأك ةفراط هنم نيعلا دئاوف
 نيعلاف « الامجو اًدسح- نئفلا نم ةنتف هتبحاص ىف وضع لكو ءىْ لكف

 ' تحمنا امنأكل ىّتح « ةنوتفم هيإإ تداع ًاوضع تكرت املكو « لقتنت لازت ام
 رظنلا داكي ال ءىبث لكذ «٠ لّوألا نم ءىش لكف « اهباقعأو لدالا ةركف
 . نم هل حودممل ءادوس ةيراج ىف اهمظن ةيفاق هلو . هب ىلمتلا ىلإ دوع# ىبح هنم غرفي
 :٠ اهداوسأ ةنسح ةلع اللعم لوقي اهيفو ؛ حلاص نب كلملا دبع وه ىبايعلا تيبلا

 قدحلاو بولقلا ّبَح ةفبص تغبُص اهنأ بحلا اهبسكأ
 : شيخ ًاركم نركسمو هبح ىف هنأردنغو هب ندع ىراوخلا ضعب نأ ودبيو

 : ةماع ءاسنلا لع ةيساق اًماكحأ ر دّصْسي خيطبلا رادب ةامسملا هتينو ىف هارن كلذلو

 نارقآ نهنم مهل تافعضتسم هب لاحبلا ىنُمَي ام بئاجع نمو
1 1 6 

 ناقاخخ نويجري كّرتلا بئاتك هل موقت ال 2 لبنب تالضانم و م 0ك 1
 ناتسب  نهبش امك - نهو ىنا دّمتعل دهع ىلع مدي الو و زم 2 22 5 5 ٠

 ٌنايرع وهو ىَقْلي مث ىبستكيو همّدْعي مث لمحب اروط لبع 4 2 َ مس 1 1
 . سا 0

 و

 هرصع ىف ةأرملا ىلع ةيساقلا ماكحلألا هذه لئم ىلإ ىورلا نبا عفاد نوكي دقو
 ظ لس وي ل يب . ةنسد- نهتريس نكت مل ىراوخبا نم تاريثك نأو دادغبب نايقلا رود عويش

 .٠ اهدعب امو ٠١ ص تناويدلا (؟) . 777/١ ىركسعلا ىناعملا ناويد )1١(



 ما

 اقلك اهب فداك هلعج امن « هفطاوعو هرعاشم لكب رثأتست ةعيبطلا تناك
 « هلبق نم ةيبرعلا ءارعش دنع هفلأن ال اقيذع امل اقشاع 0 5 0 ادب

 ةشيعم « ةراح ةيوق ةشيعم ةسوسو لكو ةسمه لكو ةكرح لك عم اهيف شيعي وهف

 اهيف ءىش لكو « ةقطان ةنتاف هوجو تلوحت 0 ع هلوح نم ةعيبطلا ىري « هلاو بحن

 باحصأ انف ةعيبطلا ىف ىنفي ماك سيحل ع  مشلاو سمللاو رظنلاب هيرغسي
 اهب دادزيف مود لك ف أاهنيبو هنيب عفر بجيل اع أكو ؛ ىنرغلا ىسنامورلا عزنملا

 هديسجتو بورغلا رظنم ىضاملا لصفلا ىف انضرع دقو « ةطبغو ًارو رس دادزيو أو
 الثم قوسن نأب انه ىتكنو . ةريخألا اهسافنأ ظفلت ىهو ةعيبطلل سمشلا عادول

 لو عيبر للا هريوصتتل

 دارْيألا ىف ةاتفلا ءالّيخ اهيف ضرألا لّيخت ضايرو

 (”7ىداوغو هكوحب تاقبل راوس هتجسانت رش تاذ

 دالبلا ف ًاعئاش رْضّنلا بّيط ءانث ءامسلا ىلع ىنثت ىهف
 دانجألا ىف تاورالا فرمست ارب .رآلا مق ءاريه ذاك ريست نم
 أ ع يس راقب

  ىداوشلا نايقلاكو ىكاوبلاك ىَتص مئامح ا ىعادتت

 دارفلا 0 دارفلا ىكبتو كل ألا قف .نهدم تارَقلا ل

 اهيشوو « ةجيهبلا عيبرلا دورب ف 00 ءانسحس ةاتف اهنأك هل ىءارتت ضرألاف
 ميسنلاو 6 ًارطاع ءانث ءامسلا ىلع يت ىه) اعيد ادي بحسلا هتجسن ىذلا

 هعورأ امم رظنم نم هلمجأ امو « داسجألا ف : حاورألا نايرع حاورألا ىف ىرسي
 ىغانتت مئامحلاو « ءابجنلا دالوألا ةحئئارك اًفطعو اًنانح- سفنلا الع ةعيبطلا رطع نم
 تادرفنف تايكابلا امأو « نهنئاقفرا نينغتيف تايداشلا امأ « تايداشو تايكاب نيب
 جعت اهنإ لق لب « ةايحلاب 0 ةعطقلاو . دارفنالا نيكبي نهنأكت ٠ « نيرق نمل سيل
 باب اذه تفلو .ةدومو انانحم و همأق تأللمو ةعيبطلاب مرلغأ رعاش بح بحل اب

 و

 0 دالوألا .بيط حير اهحيز

 ١ ) ىداوغلاو ىراوسلا ٠و ص تناويدلا :
 )؟١( هجسن ىق تكريشأ : هتجسانت .

 ] ىناثلا ىسابعلا رصعلا



 رمش

 فرعي ل ناذويلا نككاو « ةينانويلا هتثارو راثآ نم رثأ هنإ لاقف ءداقعلا ىبورلا نبا دنع

 ىلع اهءازإ مهرعاشم نع اوحصفي مل مهنكلو« ةهلالاب اهوألم يه «ةعيبطلا رعش مهدنع
 نينرقلا ءانثأ ىف ىكيسالكلا اهرصع ىف اهسفن ابروأو « ىؤرلا نبا دنع دجن ام وحن
 اهدنع فرعي مل « ةيناذويلا راثآلا ىكاحت تناك نيح « رشع نماثلاو رشع عباسلا
 < نقع عجل نرقلا ءانثأ ىف ىسنامورلا رصعلا ف فرع امتإ « رعشلا نم عونلا اذه
 تنعد فورلا نبا ناك لاح لك ىلع . 21 ةينانويلا راثآلا ةاكاحم نم تكفنا نيحب

 ظ . ميدق رعاشل فوعي مل اًمفخناتك اهب فعاكتيو ةعيبطلاب

 ىرجب امو سنألا سلاجم فصو ف عرب ةيسحلا دهاشملا لمن ىلع هتردق هتلعجو

 « هلاثمأو ساون ىبأ طروت مثإلاو نوجا ىف طروتي ال وهو . عامسو رمخ نم اينيف

 ع هرصع قى اسعئاش اهبرش ناك دف « رمحلا ىستحي نكي مل هنأ كلذ ىعم .سيأو

 لحأ ةفينح ابأ نإ اهيف لوقي ىلا ةروهشملا تايبألا عضوملا اذه ريغ ىف انب تاره
 : لوقي « ايندلا قير هرعش ضعب ق رمحلا اعدو . ذيبنلا

 دربملا قيحرلا الإ اهقير لهو اهقير مرحو ايندلا رجه ىتف

 نينغملا فصو نم رثكي كلذ هلعجو « عامسلا سلاجم فصو نم ريكأ دقو

 هنذأ نم ةينغملا وأ ىخملا عقب , مل اذإذ « |”داح هروعشو ةفهرم هنذأ تناكو ٠ تاينغملاو

 نايم ديسلاه ١ ني وسام ياو امييلع بص اًنسح اًمعقوم

 « انسحو اتوص ةنتف تناكو « ديحتو ءانغل هريوصت ةنسحم ةينغل ريوصت عورأ لعلو
 : '7لوقي اهيفو

 ديجت ىهو لاصوألا نركس نم ىنّعت ال اهأك ىنغتت
 "ديرو ري الف اهنم كل  نّيَع .ظحجت كانه اهارت ال

 كو 0 ع
 لب د أممو و عاطقنا هش سيلو وده نم

 ع هم“ ّظا 27

  ديدم اهيقشاع سافناك ف اك سفن اهيص واش ىف دم

 قرع : ديرولا . رّوتيو خفتني : ردي (؟) انباتك ةلأسملا هذه ةشقانم ىف رظنا )١(

 :وجسلا . توصلا ضافخما : ودا (:) . اهدعب امو ٠١8 ص ( فراعملا

 . مطقتلا : ديلبتلا . هدم ه8 ص ناويدلا (؟)
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 لصفلا ىف هل انركذ دقو ٠ ةهكافلاو ماعطلا ناولأ صو نم هراثكإب رهتشاو
 « قزار بنعو فئاطقو تاققرمو ىوشم جاجد صو ىف ةفلتخم اعطق ىضاملا
 ُْف هةعارد ران نم اًضيأو 6 ماعطلا َْى كندا راثآ نم 0 ىو ) اهاثمأب رخاز هناوددو

 ىرخأو قاقرلا فصو َْق 4ؤو رعم ةءعطق 4أو 2 508 هيلع عمي و هده أدب م لك فصو

 )١( اهيف لوي ةيبالزلا ىلاق فصو

 بصت ملو اولاق ىلا ءايميكلاك أدب نيح لقملا تر أك ٠

 (”بهذلا نم ًاكيبابش ليحتسيف هلمانأ نم نيل نيجلا ىلب

 ًارعاش م نأ ن1 ندأو ع ةماعلا قود نم بيرق هلعج هدنع فتناجلا انهو

 فص 3 او دمأأو تاج فص ةأرث نأ هيف ةيبعشلا هذه ةمحتت نمو ) 59

 عز ) قردحملا ماب تورت ءاشلا اهفصوب قلعت لف ناكو « ةيلابلا بايثلا

 . هاو لثع فاجلا اذه ى هعزنم

 2 و, وك

 0 انإ -هرصبأ نيح حون لاق رمعم رلطلا اهنأ
 ه - . َ 2 - ضم 5” ّ . 5 ٠

 ليث فاش ناك ها او ابرك اللا
 هو وام 46

 . ظاعولاو داهزلاب متهِي هلعج ىذلا وه ىبعشلا فاخلا اذه نأ نظلا ربكأو
 « ىضاملا ىلصفلا ىف ةظعوم هل انركذ دقو « دهزلاو ظعولاب هلصي ام هتايح ىف سيلو
 ىرجب هتاويد نأ اقحو . داهزال هريوصتو هظعو ىف بعشلا رعاشم ىغغتي ناك اكو

 .ايندلا نع فارصنا دهزااف « رخنآ ءىش دهزلاو ءىش مؤاشتلا نكلو « عساو مؤاشت هيف
 : ةايهاب عاتملا نادقف ىلع ةمقن -- ىهورلا نبا دنع ةصاخو  مؤاشتلاو ؛ لالا اهعاتمو

 ىضُم 2« قيقد روعشو فهرم سدحو ى 3 بلقب زاتما هبان رعاش لع تف ةمعن ىهو

 مهرو رشو سانلاو ىه اهذخت ,وءةكلاح ءادوس ةايحلا روصي هرعش بناوج نم ريثك ف

 لك فصو ىلع ةردق هيدإ تناك ام وحن ىلعو .. هرعشو هسردل اعوضوم مهعابطو

 اذإف . ةعمادلا ةيلكلا تارظنلا ىلع ةردق هيد تباع هناي مج عجم هسح هيلع عقي ام

 ع م سس ا

 ناويدلا ىف ىرخأ تاعوطقم رظنا (*) . 01١" ص ناويدلا )١(
 . ١8 ص . ةضفلا : نيجللا (؟)
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 "”لوكألاو 2” ربكتملا ةروصك ةمسجم ًاروص ةميمذلا قالخألا ضعبل عضي وه
 ىضاملا لصفلا ىف انلثم دقو « دلجتلاو ربصلاك ةدومحملا قالخألا لثملابو «'7ليقثلاو

 . هرعش نم ةعطقب امط

 دتماو ريكأ مظن اذإ ناكو «بيذهت الو حيقنتب هراعشأ ىلإ دوعي ال ىورلا نبا ناكو

 « هآوح امع تاجرد طبهي ام هراعشأ ىف نوكي نأ اًيعيبط ناكف . ًاديعب ًادادتما هسفن

 قافالا ىلإ وندي اهو ىلعألا قفألا ىلإ ىلإ عفتري ١١ اهيفو «لوقصملا ريغو لوقصملا اهيفف

 مجانا نامع ىبأ هذيملت نع ىوري ام كلذ دكؤيو ءهلمع دواعي ال هنأ مكحب ؛ ايندلا

 نبأ هلأسف ءءاجه اهلك هتعاسا ةايوط ةديصق عنصف «بضغ دق ةرمتاذ هآر هنأ نم

 :لاقف « حلصم فرح اهيف ام : : مجانلا هل لاقف ءهذه ىه : هباجأف . ؟ اهتدوسم

 ف دجوي هنأ كلذ ىبعم سيلو .هحلصأ داكأف 0 :: لمعأ امه ىركفو ىبهيدب توتسا دق

 ناك امو « ةردان ةليخأو راكفأ نم هبزاتما ام هدنع كلذ قالت دقف ؛ ريك تل ةزاهكا

 نذأ هل تناكو « سانا ةصاختو هراعشأ ىف ةديدحلا نونفلا ثب نم ةراغ ضخ

 الإ عيفرلا ىوتسملا نع طوبهلا نم هدنع ةغايصلا ىمح- كلذ لكو . ةعئار ةيقيسوم
 .هسفن تاذ قف ةاصأتم تناك ةيبعشل « ىبعشلا قوذلا نم هيف برقي نأ ديري ناكام

 هناويد هب لفحي 1 رصعلا ءارعش عربأ هنأ ىف كشال لب « اعراب ًارعاش ناك هنأ قحلاو

 . هراعشأبو هب الصتم اًباجعإ سفنلا ًالمب امم ةركتبملا ةلمخألاو ىناعملاو تاعوضوملا نم

 (4) رتعملا نبا

 ةرجهلل 7141 ةنس ىف لكوتملا هدج لتقم لبق ءارماسب زتعملا هيبأل هللا دبع دلو

 « ريطحلا عرصملا اذه هدج عرض ىح ةايحلا لبقتسي دكي ملف « اًمموي نيعبرأب .

 قاغألا باتكو اهدعب امو +٠١7 ص لولا .وه ص ناويدلا )١(

 8074/١١ (ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ) .١اله ص ناويدلا (؟)

 46/٠١١ دادغب خيراتو ١74 ص تسرهفلاو 0 .1لا# ص ناويدلا (*)

 ٠١ /١4١ ىربطلاو /٠١ 4 بهذلا جورمو هرعشو هتايحو زتعملا نبا ى رظنا (4)

 - ناكلخ نباو ىرابنألا نبال ءابلألا ةهزو ءافلحخلا دالوأ راعشأ : قاروألا باتك
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 اذإف ءطلستلاب ناطلسلاو مكحلا ىف ممل َحَسسَتف نيل هلال دارو هال هغأ ف
 رصتتنملا هبا يفوت ام تاعرسو . ةمذ الو ًادهع نءعارم ريغ همد نوكفس ثا

 ,هنولتقيو هنوعلخي و نيعتسملا نودلويف ) مهيديأ قى ةيعل ءافلحلا حبصيو ؛ هفلخخ ىذلا

 ناكو :؛هرمع نم نيرشعلا وحن قى لازي ال ناكو (ه ؟هم  ؟ه7 ١ زتعملا نوءاويو

 ةحيبق لكوتملا اهامس ىلا ةيمورلا همأ لامج ثرو امتأك» « هجولا ليمج

 قيقد قوذلا قيقر سحخا فهرم ناكو : دادضألا ءامسأ نم « اهتروص لامحل

 ”هملاجلا  هيصلا# ىمللا لع تكسي تاكو. سلا نورغلاب ةهفظنا اهني رغاقلا
 (نينغااو تاينذلا نم ءالؤه ريغو نانب نباو مانزو بيرّدعو ةيراشب ةصاغ لازت ال

 تارابدلا باتت“ نم ةفلتم مضاوم قو . ديصلا نم ةيدآ ةبهاذ لازت ال هبكاومو

 هاطنو ل ةردأل ضعب قو هريعق ق ءانغلل هعامسو هبارشو هفصق ىرذ ىشباشلل

 بفصو انب ا ءارماس ( لماكلا »و / وزلا» هب رصق ق هقرت نم باج لع

 رمتزي ناك ىذلا ناتسبلا سفن هلعلو « همامأ دتمملا هفاتسبو روخلا رصقلا فرحا
 فيك ليفلاو عبسلا ىلع هؤاقدصأو وه هيف ةجرفلاب يلعب ناك ىذلاو ع, تاناويحلاب

 7 نانتاوك

 لثم لصألا ةيمور اضيأ تناك اهلعلو « ىراوخلا نم اهرودب هللا دبع مأ تناكو
 أياجسلا ليمج هلثم وهف « هعابط لك هيبأ ن ع ثروو احلا ليمج ناك دقف « هتدج

 أ ىذلا هفرت ىلإ فاضأف ٠ لمعلا قاص بلقلا ىكذ ناكو . رعاشملا قيقر

 يرحل كلذ: تفل ىبح هرافظأ ة ةموعن دذنم سردلا ىلع الصتم الابقإ هيف م

 م0 الثاق هحدميف ء هرمع نم ةعساتلا ىف لازي ال وهو

 | ازيربتو ًاقالخأو ًابادآ كل مْوَق لع تر سابعلا ابأ

 ايمو ًاضْرَف اهم قبسلا ىلع 2 ىلوتستف رعشلا ٌةَبْلَح امأف
 نيقرشتسملا ضعب معبطو « ةرهاقلا ةعبطو نانحلا ةآربو ١ / ١4١ تايفولا تاوفو

 ةطوطخم هنم دجوتو . لوبناتسإ ق نيءزج هنم 871١/9 بهذلا تارذشو ؟7؟٠/ ؟ ىفايلل
 ةيرصملا بتكلا رادب ىلوصلا ةياورب ةفلتخم مضاوم قو ١4 /# ةرهازلا موجنلاو

 1١١١ ١546. ص تارايدلا )١( زيزعلا دبع دمحم ىمابعلا زتعملا نب هللا دبعو

 . ١١١ ص تارايدلا )١( ةرهاقلاب ( رصم ةضمن ةبتكم عبط ) ىوارفكلا
 . 1١١١9 /؟ ىرتحبلا ناويد ( ؟ ) الإ عجرت ىلا ىهو « توريب ةعبط هناويدو
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 نيتيبلا ف لاح لكى لع نك «حيدلا ىف ءارعشلا ةداع ىلع ةغلابم كلذ ىف نوكي دقو
 :زعشلا ةيهوم نأو ةءارقلا لع سكي ناك زتعملا نبا نأ ىلع حوضوب لدي ام امهتديصقو

 ًاباجعإ هب اًبجعم ناك هابأ نأ ودبيو . ةريغصلا نسلا هذه ىف هسفن ىف ظقيتست تأدي

 ١( ةحدم ىف ىرتحبلا كلذ لجسيو . ريناندلا همساب برضي هلعج امم ًاديدش
 : لوقي م 3 ةمب ركلا هلئاهشو هتعلط لامج اهيف روصي عه ةليوط ْ

 اذلققا كام انرفأ" نع :ةدلاققا هيام ريقاتالا ترم انضمأو

 ءدهعلا هللا دبع ىلوي نأب زتعملل ىرتحبلا صاهرإ روصي ام ىناثلا رطشلا فو

 ةثلاث' ”ةديصق قى هارثو . حوضو ىف فتهيو هب بلاطيو كلذب حرصي ىضمو
 « ماشلاب هعايض رواجت ةعيض هل هعطقأ عاطقإ نم هل بهي ىكهيبأب هللا دبعل عفشتي
 : 7 ةعبار ةديصق ق لوقي كلذ قو

 رطقلا وخأو هلابُسإ ىف ٌرْطَقلا وه  ُهَحاَس نإ هللا دبع تيَلُم
 9 نا يا كو 1 ا
 ردبلا ىلإ ءاضتقا سمشلاب تعفشت امإو مامإلاب هيلإ تعفمش

 ق هويلاط كلارتألا دنج نإف « هنباو زتعملل نوّغا رهظ بلق نأ رهدلا ثيلي و

 هنكلو « انفلأ نيسمخ مهيلإ عفدي نأ اولبق ىتح هنوضوافي اولظو ء هرذع اولبقي لو
 ىف هولعج من « سيبابدلاب هوبرضو هيلع اومجهو « هعلخ ىلع اوممصف ٠ اهدج مل

 لاومأ اورداصو . هسفن علخ هنأ هيلع اودهشأ نأ دعب تام ىبح هباب اودصوأ تيب
 هنبا هللا دبع اهعم اوفنو ةكم ىلإ اهوفنو « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك ةحيبق همأ

 اةرثأ ناتيساق ناتنحم امهو . دمتعملا نب زيزعلا دبعو ديؤملا نب ّىَصْنق هيمع ىنياو

 ىذلاو ةايحلا هحنم ىذلا هيبأ ىف اهب نحستما ىلا هتنحم : ةديعب ًاراثآ ىصلا سفن ىف

 ى هب رم امو « هئانعو هلاكنو هباذعو ىنلاب هتنحمو « هفطعو هنانحو هربب هرمغي ناك

 ؛ هيبأ ىلع قيمع نزح نم هب ىلَص ام عم « طونقو ءاجرو سأيو لمأ نم كلذ ءانثأ
 انعلاطي ذإ « هراعشأ قف حوضوب ىءارتي رثأ وهو « هسفن ىف ,ليعب رثأ هل لظ امم

 .١٠١٠ال/٠١ ناويدلا (*) . ١/ 5١١ ناويدلا )١(
 .١1".و/ + « ناويدلا (؟)
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 هسفن ىف اهردبك « عجاوفو ثراوك نم هب ظتكت امو ةايحلا مال آب ساسحإلا ماد اهيف
 ءامدلا | اهب تّسفح نأ ثبلت مل ةيهال ةايحو ف فورت نم هابص ىف هب :. ناك ام هلايخو

 ؛ اًميحج حبصي ميعنلا اذإف « ديرشتلاو ىنثلا اهب فح اه ٠ هيبأ ءامد . ةكوفسملا

 عوملدب هأيص امسك اب دعا قف "نأ لوقي كلد تف 4 بام ريغ ىلإ هل هع ىضقنيو

 : رارع ظ ] : 33

 ريضّنلا قّرولا ىذ هنْضُعو 2 ريصقلا ابصلا رهد ىلع ىنهَل
 روٌدصلا ىف بواقلا حّرمم 2 روفخملا هبنَآو رركس

 ريرغ لفاغ شْيَع لِظ ىف رورجملا َلَمأل لب لوطو
 ىباو هتدج بلطو هبالط قف لسرأف ؟ه* ةنسل ةفالخلا دمتعملا ىلوتو ماع رادو

 ا ميقتست تذخأ رصقلا نوئش تناكو م دل م

 هيخال ناطلسلاو ا رمألا دمتعملا لعج ذإ « ءافلحلا ىلع مهتلاطتسا الو مهطلست
 برحلاو ةسايسلا ةرادإ ىف مهغبفأو مهعجشأو سابعلا ىب م زحأ نم ناكو «ةحلط قفوملا
 . عضوملا اذه ريغ ف انيلسأ ور فلا 10 جنرلا ةرو ىلع ىضق ىذلا وهو
 نيملعملا هل ترضحلأو « هتيب رب 0 ةحببق هتدج تديخأو عورما م الغلا نأمطاف

 ىزنعلا نسحلاو نارمغ نب دم#م لثم نم « ةغللاو بدألاو ثيدحلاو هقفلا ىف
 ىف اًبلعُيو دربملا اي ناك هنأ ودبيو ؛ءارفلا بحاص ةريبه نب دمحمو « نييرابخإلا
 رعش نم راتخما قو . 7075 ةنسا دادغبب هلوزنو هلاقتنا لبق ءارماسل امهتارايز ءانثأ
 5 ةفيرط ةديصق نم هيأإ بتكف ءاّمتقو هعطقف هيبدؤم دحأ ناك الق نأ نا

 قطنملاب ًاملاع اَيفَرْيَص ِقَلْعُم مع لكل ًاحتاف اي م 8
 قتلن مل نإ ركذلاب ىتلنل قرفتلاو داعبلا ىلع انإ
 كيعس .نيددمحا يلع مارا "” مهنع ذخخأيو بارعألا ءاح صف دصقي ناكو

 ىك هتدج دنع ىعس خرؤملا ىرذالملا نأ ىوردو « ىرابخإلا ث دخلا ىشمدلا

 زتعملا نبا نس تناكو « هتيب مزلو ديعس نبا بضغف « هيبدؤمو هيملعم نم حبصي

 )١( ىناعملا ناويد 8/١١ . ه4 ص ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا .
 ) ص تسرهفلا (؟) ةنحل عبط ) راشب رعش نم راتلا (؟ ١974 .



 فك

 , « اهب هاضرتي اتايبأ هيلإ بتكف هذاتسأ يضغب ملعو ( اماع رشع ةثالث لئنيح

 هال هبطاخس دإ ًُ (فيقد ا ارد وصت هةقامل روصت

 ري < له صا هام ل

 لَتْتيَر ىَفْحَي ْنَم رصقي اهنع ةمركم تح .ايعس نباي تحبصأ
 هلا سايل 8و

 ليتشم وهف ىهذ برغ
 ها

 تحي ل نيب تبذه لق ا ىحل# اب رت

 و و 0 رم 2 2 1 0 را 1 / 3

 لجدةرم دفا موي وهو اثراح وا هتباطخ ق اسق تئش نإ نوكأ

 لع 7 000 7 0 َح 0 . ير نا 2 مو 5

 ليحلا ىب تقاأض ام تامعن لثم وأ هضئارف َْق ديزكف اشأ نإو

3 

 نطف امخأ ايسنورع ليلخلا وأ

 لبإلا تطأام ُهَمِلاَعَم ىَقَْبَت ٌُهل ٌدافن ال ٌليوط ٌركش كابقُع

 7 م

 و

 هتباطخخ ىف "سف نع لقيال اًتحبصف اًنييطخ هجرت ديعس نبا نإ لوقي وهو

 ى ةزلح نب ثراحلا ىلهاحلا رعاشلا نع لقي ال امك «نييلهاجلا نيب اهب رهتشا ىلا

 هملع ىق ةفينح ىبأ نع الو « ثاريملاب هلمع ىف تباث ني ديز نع الو « هتهادب و هرعش

 طابنتساو وحنلا ف ىلاسكلا نعالو «ضورعلاب هملع ىف دمحأ نب ليلخلا نعالو «هقفلاب

 ( اقطنمالو ةفساف اهنيب ركذي مل «ةرشع ةثلاثلا نس ىف هتفاث داوم ىه هذهو . هللع

 نسلا كلتى هسفن نع هلاق امث هتفاقث ىلع مكحلا ْف اا ىغبني هنأ ريغ

 ةفسافلا نم ءىش ىلع علطا دق نوكي نأ  ةءارقلاب امهن ناكو - ىعيبطلا نمو «ةركيملا

 انظ نظن انك نإو ,29اممل تاراشإ هراعشأ ىبف ٠ ميجنتلاو كلفلا بتك ضعب قو

 : *”لوقي هدجن نأ فيرطلا نم لعاو . هتايح علاطم ىف كلذب "يلي مل هنأ

 رئاضب موجنلا عيبرت لك اهف عزفم ٍءىك لك نم نعزفتالو
 . سحنلاو دعبسلا علاو 57 نم هدوم أمو ا ُْف كك 2 نأك هنأكو

 ةسايسلا نع فا صنألا هسفن نيبو هنيب ررش امم كو بدألاو رعيشلل هتاقوأ حنم ىضمو

 مزح ى ررقي هلعج امزتعملا هيبأو لكوتملا هدج ىف امهنم الب دقف « ناطلسلا نوئشو

 )١( ءابدألا جعم ١/ . 187ص ( ةعباسلا 757 .
 ص ناويدلا (؛ ) . انينحوأ ابعت تنأ : تطأ (؟) 545 .

 ةعبطلا ) ىنرعلا رعشلا ى هبهاذمو نفلا ()



 "ل

 هيقباس تاباتك أرقي ناكو . ةريثك اًماوعأ كلذ ىف قفنأو « ةيبدألا ةايحلل غارفلا
ّ 

 فشنصي هدجن ىح ةرجهلل 774 ةنسىلإ لصن امو ءاللحم ًادقان اهنم أرقي ايف ركفيو

 نأو ءاقيقد اميملع عضو هنوف ةرم لوأل ةهج نم عضي نأ الواح ( عيدبلا ) هباتك

 نييسايعلا نيثدحملل ام لكو ىبرعلا بدألا ىف ةميدق نوئفلا هذه نأ ةيناث ةهج نم تبشي
 ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ىف ةروثنع ىهف كلذ دعب امأ. راثكإلا وه امنإ اهنم

 رهزلا باتك لثم ةريثك ىرخأ ةيبدأ اًيتك فلأو . نييمالسإلاو نييلهاجلا زاعشأو

 لوصف باتكو « ديصلاو حراودلا باتكو رعشلاب ناوخإلا تابتاكمو ضايرلاو
 «  نيثدحملا ءارعشلا تامقبط » هباتكو « تاقرسلا باتكو « هبادآو بارشلا ىف ليثاملا

 تارظن روصي ان ثيدحلا ىسابعلا رعشلاب ةعساو ةفاقث روصي وهو روهشم عئاذ
 ىشعتي ناكو . ايفاص اًبذهم اًقوذو ةفيرط ةيدقن
 قيسوملا ةعانصب يلعلا نسح هللا دبع ناك» : ناهيصالا جرفلا وب أ لوقي كلذ ىو

 :: راو بتك بادآلا نم هريغ قو كلذ ى هلو « اهللعو مغنلا ىلع مالكلاو

 مهريغو نودمح- ىب نيبو رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع نيبو هنيب ترج تاللسارو
 نبا ىلإ هللا ديبعل 0 جرفلا وبأ ٍقوسيو . ©« 27 هبدأو هملع ةرازغو هلضف ىلع لدت

 ناسنإلا ريغي نأ ركني الو ديدجتلا ىلإ ءانغلا ىف ليع ناك هنأ فرعن اهنمو « زتحملا
 و

 .لدت راودأ 0 تاوصأ صعب هتعنص نم جرقلا ول دروب م َ ميردقلا | ءانغلا م

 . جاتنإلا رود ىلإ هرصعل ءانغلاب عاتملا رود ىطختي نأ عاطتسا هنأ ىلع حوضو ىف

 ضعحب هروزي ناك ام ًاريثكو «هدعب نم هلمحت روصعلا لعج- ًازاتمم اجاتنإ هيف

 عنصل ايف هلونغيو تاينغملاو نينغملا

 انشا ةرحلا ,ىاازخو ةعاركلا تنبو بايرز هرعش ىف مانغا هلإ فالتخالا

 0 نريكي نك ياللا ىفراوخلا ن ندعو .٠ رعشلا نم

 7 م جسر 2 م و لا قبأ هع

 نك . نع ثرو هنأكو 5 ةايحلا خاتم نم ليلق ريغ بيصنب دخأي تملا نبا ناكف |

 .وهللا ىلإ اهشيعي نم عفدت ىلا ةفرملا روصقلا ةايح ىه لق وأ ءهجاار» لكدييأ
 ناكو «نوب رشبو كوعمتس ىلايللا صعب و مايألا رعب ُّى عامذدنلل كتب 0 هلعج» 3

 ىدهم نب ىلعو ءةقيرط ةيرعش تا مارع امهلييو ؛ ىريمنلال !اعمأ م

 يي ا و يي مس سك سم م ب وس ييجي سس سا طم

 . 8*7 ص تارايدلا (؟) .مالت/07  قافألا ()



 انور

 ىذلا وهو ةظّلحتجو 2 تابواجيو راعشألاب تابتاكم امهنيبو ىورسكلا ىناهبصألا
 ضعبل ضرعنسو « ديصلاب هيبأ لثم اًفوغش ناكو . هب رهتشا ىذلا هبقل هاطعأ
 فلتخي ناكدقف « اًصلاخ ًاول نكت مل هسلاجم نأ ظحالن نأ ىغبنيو . هيف هراعشأ
 هاذاتسأ باعتو درعملا مهتمدقم فو بدألاو ةغللا ءاملع نم نوريثك نوهبان هيلإ

 اثاغم هراد تناك » : قاروألا هباتكي هل هتمجرت ىف .للوصلا لوقيو « هاقيدصو

 ظ . « ةعامج مهنم هسلاحي ناكو بدألا لهأل

 اًعاطقإ هبهو دق نوكي نأ دب الو « ماشلاب ًاريبك اعاطقإ هبهو هابأ نأ انب رمو

 شيعي ناكهنأ اومعز نمفلاخن انك كلذ لجأ نمو « قارعلا ف ىرخأ تاعاطقإ وأ
 حلاص ىكرتلا دئاقلا ناك نإو ةحيبق هتدج نع هثرو ام هدنع ناك مث « لالقإ ىف
 ةنس تيفوت ىبح- اهنم تشاع ةيقب اهل تناك دقف « اهلاومأ رداص فيصو /

 دمتعملا همع دهعل ةاودلا نم اليلق وأ ًاريثك استار لاني ناك هنأ دب الو :

 امهادحإ قو « امهبب هحيدم هل نيتديصق ىلوصلا ىوريو « ؟ا1/4 ةنس ىبح دتما 1

 : 2” لوقي

 اليبس ءاقللا ىلإ عيطتسأ ول ًابحرمو مامإلاب الهسو الهأ

 3 7-0 نعدمتعملا هاخأ قفوملا در نأ لعب ةديصقلا هذه ظن ز دعما نا لعلو

 2 قاحللا ىلع مزعو نونظلا قفوملا هبخأب ْظ دق ناكو ؟"54 ةنسل دادغب

 ءاقل ذئكيحس نوشخم اوناك زتعملا نبأ مهحمو سانلا نأ ىلع لدي ام كلذ ىف نوكي

 ا ىوري ناك هنأ زتعملا نبا رابخأ ىو . هشطبو هيخأ بضغ نم امفوخ ةفيلحلا
 ىلع اًمفكاع ناكو ءهسلاجم ىلإ فالتخالا ريثك ناك هنأ ىلع لدي امم « دمتعملا همع

 ناك اذإ ةصاخو هيخأ نباو ممل نيب دولا لصتي نأ اًيعيبط ناكف « ىهالملاو ذالملا ظ
 ءالاب لبأ ىذلا قفوملا همع ىلإ قوسي هارنو. اًمفيرظ اي زاكإو ًارعاش زتعملا نبا لثم

 هنأ ودبيو « ةحدم ريغ امربم ءاضق مهبحاص ىلع ءاضقلاو جنزلا ةبراحم ىف اميظع

 )١( ص ءارعشلا جبعم ١49 . ص ءافلحلا ١١ دضتعملا ىف اهنأ .

 ظ دالوأ راعشأ قو ”ا/6 ص ناويدلا (؟)



١ 

 : "37 هلوق لثم نم . هرفظب هيناهت نم ذئنيح ريكأ

 ليلك وهو فيسلا درب مّرَعِب  ةتيمر ىعدلا رّمَأ ىفط الو

 '"لوحم ىهو ضيبلاىورت فيكو  اَنَقلاب حفاصتلا فيك هتملعأو
 هنع امزحو ةعاجشلي ال ناكو دضتعملا هنبا هفلخيو 71/8 ةنس ىف قفوملا قوتيو

 قركتو هيلز :رومألا' كنلاق ةنعنلا دنع ملسيو « جنزلا برح ىف هريهظو هنوع ناكو

 امك اولظو« كرتلا داوق هفاخف « ةأطولا ديدش ابيهم ناكوء دضتعملا هفلخيف ؟!9ةنس

 ىرنو « ةلودلا ةرضاح- حبصتتو دادغب ىلإ ةفالخللاب لوحتيو . نيعناخ هيبأ دهعىف اوناك
 ىلإ ءارماس نم لوحتلاب هل نذإلا اهيف بلطي ةفلت# حئادم هيأإ هجوي زتعملا نبا

 ] : ("” هلوق لثم نم نم دادغب

 عزان بلقلا قئاش نرخأب تنأو ةدابب مامإلا ىممأ نك ىرمعل

 عناق ةفيلخلا هجو ىرأ نأ ىوس  هلانأ عىشب ايندلا ىف انأ امو

 ؛ءايدألاو ءاملعلل ةرييك ةودن ىلإ هراد لوحتتو «دادغب لزنيو دضتعملا هل نذأيو

 رودي ناك ام ضعب بدألا بتك ىورستو « اهيف هيأإ فالتخالا نم.دربملا رثكيو

 هئاقفرو همع نبا ءامدن نم حبصيو .؟9ءارعشلاو رعشلا ىف تارواحم نم امهنيب
 نيبو هنيب ةقادص دقعنتو « هيلع ايندلا لبْقَتو « ءانغلا ىلإ عامسلاو بارشلا ىلع

 رابتخاب هئنهيو « هيبأ قيدصو ميدقلا دادغب مكاح رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

 اا :29 الئاق دادغي ةطرشل دمحم هنبا

 رددلا هنن وه نهاذت ىسع تلقو مكردق نود هفاعضأ اع تحرف

 را هام نم نسأل تام انت 2 ضال او انيف مجرتف

 «دضتعملا ريزو بهو نب ناملس نب هللا ديبع نيبو هنيب ةيناث ةقادص قئشوتتو

 هركشو هحلم نم ريكي وهو ع« دمتعملل هللا كلييع رزو لنم ةميلق دق اينأ هيو

 )١( ىرصحلل بادآلا رهز ١١48/8 ص ءافلخلا 188 . ]
 ص لوصلل ىرتحبلا رابخأ (؛) . دضتعملاو اهنأ ١١ص ءافلخلا دالوأ راعشأ قو ١54 .

 ): )8ىناغأ (ه) : ةيدحم 4 لو وسلا + نضيبلا 5857/1١
 دالوأ راعشأ» م.07» ص ناويدلا (+)



 افوقر

 هدعب رزو ىذلا 6 هنبا نيبو هنيب أشنتو « ةلودلا تايطعأ نم هب هلصي ام ىلع

 :١2)ةرسالا كلتب اهونم لوقي كلذ قو « ةديكأ ةدومو ةثلاث ةقادص

 سل 2 . 2 و 5
 امدقم ىدزأ فو رعمو ىلإ عئانص بهو نب ناملس لال

 - ًّ 1 : م 1 ٠ 2 ى رق

 امدلا ىدلاو بوث نع اولسغ مهو قربت فيك مايالا اوملع مه

 سرحل_| ضر نط فيو 6 اسيئاغ ىتكملا هنبأ ناكو 248 ةنس دضتعم ا ىف

 ىضميو َ ىتكملل ةعيملا دخو ىح هي هوجو نم ةعامج سبح ىلإ سلؤم

 سبحلا اذه نمىوكشلاب مساقلا ىلإ رأحي هارثو ؛ رتعملا نب مهيف كلسسيو «٠ مالسب

 هأ ىلاويو هتايطعأ هبلإ درد 1 )م هني رحم مساقلا هبلإ در م ناعرسو ىرارطضالا

 َ : 27 هاوق لثم نم ةعينصب هأ افرع 2( هحلم نم زتعملا نبا راكيف 6 ءاطعلا

 ىفتَح نيبو ىنيب ماقو ىرهد نيبو ىنيب حلصأ

 زتعملا نبال حسفي ىتكملا لظيو 74١ ةنسل هبر ءادن ىبلي نأ مساقلا ثبلي الو

 ةطمارق ىلع هشويج تاراصتناب هوئيو « هحئادم نم ريكي زتعملا نباو « هسلاجم قف

 همدانيو « ةماشلا بحاصب فورعملا ىطمرقلا هيوركز نب نيسحلا مهميعزو ماشلا

 . هبارشو هعامسم سلاجم رضحو

 اال هنسو ردتقملا هنبا هدعب نم ةفالحلا ىلوتيو ةرجهللا14ه ةنسل ىتكملا يو

 لوتي فيك نولوقيو هنأش ق سانلا للكتيو هاوح- طغللا رثكيف « ةرشع ةثااثلا زواجتت

 قاوي امو 195 ةنس لخدتو .هعلخ ىغيني نو ريثك لوقي انك ٠ ”ملتحلا غلبي مل نم ةفالحلا

 محلا ىلع اهتنامرهقو بغش همأ ءاليتسال مالكلاو طغللا دادزي ىح. لوألا عيبر رهش

 قو . ةفالحلا نوئش هريبدت نع حضاولا هروصقلو عضوملا اذه ريغ ق اني رم اك

 نم ةريبك ةعامج تعمتجا لوألا عيبر نم تيقب ةليل ةرشع ىدحإل تبسلا موي
 مويلا ىف هتعيابو زتعملا نب هللا دبع ةيلوتو ردتقملا علخ ىلع تقفتاو ةاضقلاو داوقلا
 « بتاكلا حارخلا نب دواد نب دمحم كلذل ربدملا سأرلا ناكو « 2 ىلاتلا

 ١54 /م ةرهازلا موجتلاو ٠١ / ١4٠ ىربطلا ٠١4. ص بهذلا جورم )١(

 . 7٠١4 ص بادآلا رهز ليذو ْ ١9”#. ص تناويدلا (؟)

 هلتقمو زتعملا نبا ةعيب ىق رظنأ (*)



 ما

 سانلل حصتال هنإو ملحلا غلبي مل هنإ :الئاق ردتقملا ىف ملكتو ةرازولا زتعملا نبا 52
 دكي ملو 1 حضتفي نأ لطابللو حضتي نأ قحلا نآ دقو وزغ الو جح الو هعم ةالص

 د دجو اهضقنف نيريثك دنج ىف مداحلا سنؤم به ىح ةعيبلا هذه ىلع مووع

 دحأ زتعملا نبا عم قبي ملف ةيطعألا ىف دازو لاومألا ممل جرخأو ردتقملا ةعيب سانلل
 « هلتقو سنؤم هيلع ضبقو روهشملا رهاودلا رجات صاصنلا نبا راد ىلإ برهف
 ظ ناكامو . بسحف راهن فصن ةدمل لب ليقو «ةليأو مد ةدمل الإ ةفالحلا هل م من مر

 .: موسلاب ةرامأ سفنلا نكلو « اهنم هابأ باصأ امب اظعتم « اهنع دعتبي نأ هارحأ

 ديك شالا ملا نا ةنصحش ترك للا رصانعلا حضوي ام قبس اهف لعأو
 هيف ثلا ام لك قو ىمابعلا رصقلا ف كلو ع هترمأو هتبورعب زتعي ىسابع ىلرع

 «  زتعملاو لكوتملاو ديشرلا : هئابآ نع فورعم وه ام وحن ىلع « برطو وهل نم

 صعب كلذ ى نوكي دقو ؛ غارفلا مه حيتأ املك مهعاتمو مهوهلل نوغرفي اوناك ذإ
 ْ ناكذإ« ايدام ًافصو اهفصو ىلع لق وأ «ءايشألل ىداملا ساسحلالا ىلع هدنع ثعاويلا

 انك « فرملا هجازم مالي ىذلا وه فصولا اذه
 0 هللا 3 نئايعي ىذلا هلّمع مالي ناك

 اميدقو «فوشكملا ىبسحلا اهرهاظ دنع فقي امتإو ؛ ءايشألا قمعتي نأ عيطتسي الف
 2# فرط نم هتراشإ تناك نإو « هرعش ى ةفرملا هتئيب ريثأت ىلإ ىورلا نبا تاشأ

 رعشأ تنأو زتعملا نبا هيبشت هبشت ال ملا: صخش هلأس دقف « انمدق امب ىتلي هنكلو
 نبا فصو هدشنأف « هلثم نع زجعأ هرعش نم اًئيش ىفدشنأ : هل لاقف ؟ هنم

 ] ] : لالهلل زتعملا

 رَبْنَع نم ٌةلومح هتلقثأ دق ةضف نم قرَوزك هيلإ ٌرَظْنا
 ] ٠ هدشنأف « ىلدز : هل ىبورلا نبا لاقف

 هز ديل نشيل اني اك
 (0 :َكاغ اياقب اهيف بهذ نم نهادم

 + امنا كلذ « اهعسو الإ سفن هللا فلكي ال ! هاثوتغاو : ورلا نبا حاصو

 )١( دوسأ وهو « كسملا : ةيلاغلا (؟) هطسو ىف رفصأ رهز : نويرذآلا .
 ظ . دوسأ لمح



 فنا

 قزرلا بلطو رعشلا ف فرصتلاب لوغشم انأو ءافلحلا نيا هنأل : هتبب نوعام فص

 1 ١ ناك ل ف طنسمار ناك بتتاعاو ىف رك اذه ودها ف هان حدمأ : هب

 كراشا رخآ رصنعو . زتعملا نبا ىلع ةئيبلل فرملا ىداملا ريثأتلا ظحالاب ىورلا نباو

 هلعج دقو «ةيمالسإلا ةيبرعلا هتفاقث رصنع وهو « ةوقب ةيبدألا هتيصخش نيوكت ق

 تائيب تمسقنا اذإ ىبحح « نيددحملا قوذ ىلإ هنم نيظفاحملا قوذ ىلإ برقأ كلذ

 اهميكحتو ةينانويلا ةغالبلا سيياقمب رثأتلا ف نيفرسم نيددجم ىلإ هرصع ىف داقنلا

 ى نيفرسم نيظفاحمو « مهوح فتلا نمو نيمجرتملا ةعامج نم ىبرعلا رعشلا

 لاثمأ نييوغللا ةعامج نم ةصلاخلا ةيبرعلا سيياقملاب رثأتلاو سيباقملا هذه ضفر

 نود سيياقملا نم نيبرضلا نورثأتي نيلدتعمو« ءارعشلا نم ىرتحبلاو دريملاو بلعت

 فورلا نباو مامت ىلأ لاثمأ نم ةيبنجألا سيياقملا ىف ةيبرعلا ةيبدألا ةيصخشلا ءانفإ

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا لغلغتو هتبورعب هساسحإ قمعتل نيظفاحملا فص ذخأي هاندجو
 هثدحتسا ام لك نأ تبغثيل هأشنأ ىذلا عيدبلا هباتك ى كلذب حرصيو « هسفن ىف

 دمتسي وه لب « هتقيقح ى اثدحم سيل ةيفسلفلا ةينانويلا ةفاقثلل نورهظتسملا نويسابعلا
 . ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلاو ىالسإلاو ىللهاحللا رعشلا ى ةميدق لوصأ نم ْء

 لمحت ىهو « ىلايزرملل حشوملا باتك هتمجرت : ىف اهب ظفتحا ةااسرب مامع نأ "صيخو

 لع هنأ كلذ ىبعمو . مامع ىل ىأ لع هتلمح ىدمالا اهنم نو لاك نيالا لك

 هدقنو رعشلا مهف ف لعق احا وحن وحني ناك قيقرلا هسحو فهرملا هقوذ نم 0

 ىبابعلا رعشلاب ةعساو ةفاقث ىلع لدي « « نيثدحما ءارعشلا تاقبط ) هباتكو . همظنو

 اهرتساة] 4 هدنع ظفاحملا هاجتالا ديكأت ىلع اهسفن ةفاقثلا كلتب ناعتسا هنكلو

 نأو « لاب ىذ ءىشب اوتأي مل نييسابعلا نأ تابثإل « عيدبلا ١ هباتك ىف حضتي انك

 لك نويسابعلا اهنم قتشيل اهعيراصم ىلع ةحوتفم لازت ال ميدقلا ىلرعلا رعشلا زونك

 فيرط عراب

 ًاراثآ هرعشو هتيصخش ىو هيف رثأ انيسفن ًارثؤم كلذ بناجي ظحالن نأ دب الو

 دإ َ ادردش ءاذبإ ةسفن ىذآ ام 4 هلبق نم هدحو ها لتفم هب 5 3 همم

 ْ 4 ايحم لاوط ساسحالا اذه ةعفأرد ؛ لظو « بلقلا فبلقلا نائئكمطا أو نمألا ف عر ال اكل َ



 لفراح

 تزعل هيف قرت وللا لع اريك ينك ناك اًنقحو « قيمع سأي هرعش للحي ذإ
  رثكي هلعج ام كلذ لعإو « هسفن نم ىحمنت وأ قرغت نأ نم ظعأ تناك اهنكلو
 [فوخ مهءانبأو ' هتمومع قلمتيو كربلا ريغو كرتلا فاخي وهو « هتعاجشب رخفلا نم

 ظ . هتيفاعل ًاراثنإ و هتايح لع

 ةدع بورض ىف اهيف "نم سمغني ةفرتم ةئيب ٠ هتيصخش تانوكم ىه كلتو
 تلعج ةريطخخ ثادحأأو « ةظفاحم ةيمالسإ ةيبرع ةفاقثو « ةايحلاب عاتملاو وهللا نم
 ىف امو توملاو ةايحلا ىف ركفيف « بوطحلا هأوح نم مهلدتو « ًاركبم هب ملي رشلا
 : ةيفاص وهللاو فرتلا سوك برشي الأ هيلع بتنك امنأكو « مال آو سؤب نم ايندلا
 ,كتو رش نم اهيف امو ةايحلاب قيضلا نم روص اهب جزتمت ام ًاريثك لق وأ امادف
 واح فيرظ لزسغ هلك كلذ عم زتعملا نباو « موتحمل هريصم نم ناسنإلا رظتني امو
 . ءابدأألا نم ريثك هفلأي رضحلا ليمج ةباعدلا

 هنع ىور دقف « ىرتحللا وه هب بجعي ناك ثدحم رعاش ركأ نأ ودببو
 كيوت ) ىضاملا دشنت ىرتحبلا تعمس ىفأ 950 ل ا لاق هنأ
 فصوو لزغب هيف فرصت 5 هوفصوو هونسحعتساو سانلا هقوشت ًارعش ( زتعملا هايأ
 نم ىدنع وهو « توقاب 0 بلطو « ذخأ ام فانصأ دادعو ءركشو حدو

 : وهو « هرعش نسحأ

 ٠ 03 ْ : ١# ول 0 مرح لا صه س - 2

 7 قات فيك ىوهلا بابسأ ملعيف 6 قشعيو لوذعلا ىوهي ول ىدوب
 فصيو َ ةيلحلا هتيححاص ةولع ىلإ قوشلاب ءىلم لزغب ةديصقلا ليت ىريحيلاو

 امهنالبقو امهعومدو اهب هتبابضو 0 3 ذر ع 5 ها ق هب لأ 6 “

 قرَفَتلا قالتلا لجأ نم بحل ُهَنْسُحو 5 انلا 1 ولف
 فللو ةقر ىف ههوتسيو « اياطع نم هيلع ىضأ امو زتعملا حيدم ىف ضيفنسو

 هن ةاآ ..ىرحلا اهدقنأ .قلا ةديصققا هذهب رخل ن .دا باجعإ انتفليو . امتاخ

 ناهدلا ىءاس روتك دلا رشن نييدلاخلا ايادهلاو !ىم؛/* ناويدلا رظناو 7 ص ْ )١( ص ىرتجبلا رابخأ 6م٠١ 0



 فر

 ظفح دق ناك هنأ ىلع كلذ لدي ةركابلا نسلا هذه ىف اهل هقوذتو « ةعساتلا زواجتت ال

 . لامج نم رعشلا ىف ام هقفي نأ هب عيطتسي قوذ هل نوكت ىبح « رعشلا نم ًاريثك

 نأ ىلع لدي امم رعشلا ةبلح ىلع ىلوتسي هنأب هيبأ ةايحح ىف هل ىرتحبلا فصو انب ّرمو

 . هتايحم ٠ نم ةعساتلا وأ ةنماثلا ىف دعب وهو هناسل لع لاس رعشلا

 ناك ذإ زتعملا هورأ هنم مأف « هتايح علاطم ىق هذاتسأ هدحم ىرحيلا نكي و

 مهلغش ام و>ن ىلع ىلع هراعشأب داقنلا لغشل هتايح دتمت نأ هل ردُق ولو « اعراب ًارعاش

 هلك كلذ ق مظنيو + ديصلاو نوجناو وهللا ىف هتاقوأ نم ًاريثك قفني ناكو ع هبا

 نبا هثرو كلذ لكو « ظني ايف ىنغتي نأ كاذ وأ ىنغملا اذه ىلإ بلطيو هراعشأ

 هوبأ وه هتيب نم ذاتسأ : ناذاتسأ هتايح لئاوأ ىف هل ناك كلذبو . هيبأ نع زتعملا

 . ىربحبلا وه هتيب ريغ نم ذاتسأو , رعشلا ظن ىلع هبردي ناك ىذلا

 «ىريحبلا ةغايص ةبترم ىلإ هتلازجو هتناتم ىف عفتري ال هتغايص جيسن نأ ققحملا نمو

 لعج امث «ةنيصرلا ةلزحلا هتغايص. نع تاجرد طبهي دق هنكلو ( عفتري ام 1

 مههوجو ف احولم جرفلاوبأ مه ىدصتو دن هرصعدعب و هرصعق نب ريثك

 ءايشأ هيف نإف نيثدحلا ةلهلهو ءافرظلا لزغو ةيكواملا ةقر هيف ناك نإ هرعش » : هلوقب

 نم ”ةفيرظ ءابشأو نيقباسلا ىدم نع رصقت الو نيديحما ةتولتمأ َْق ىرجت ةريثك

 « ةيلهاخلا لوحفب اهيف هبشتب نأ هيلع سيل هليبسب مه ام سنج ىف كولملا راعشأ

 نيدايم ىلع نايقو ىبادن نيب فيرظ ٍلكش سلجم ق حوبصل اسفصاو كم سيلف

 ههبشي امع لدعي نأ + ::كللذ لاثمأ نم. :قريضتمو سكردلاو جفت رولا نم

 مالكلا دنع ىلإ رداع ير ىذلا قيقرلا ( لهسلا ) طّئبَسلا مداخل نا

 رافقلاو رايدلاو لمحلباو ةقانلاو ميلتظلاو ىبيظلاو هماهملاو ديبلا فصو ىلإو هيشحتوو .

 نأ الإ يشل ليق نسحأو كلذ نع لدع اذإ ال وجبل لاخلا كراملاز

 ىلإ بستنيو ريسيلا ف رصقو ضعبلا ف طسوتو ريثكلا نسحأ اذإ هلك هُّنقح طسمخُي

مب دحأ لك اذه لعفي نأ ءاش ولف . نساحملا ىو جامل را عبحلاو ريصفتلا
 ن

 هناكم ق هعضوو « زتعملا نبا فصنأ كلذب جرفلا وبأو . 217 خا مسسم دجوأ م دقت

 ريسيلا ىو « ةداجإلا طسوتم هضعب قى وهو « + نين هرعش رك نوي ؛ حيحصلا

 )١( ىناغألا 7074/1١



 مسالا

 ىف وأ هرمس ءانثأ ىف ناك امنإ لاجترالا رعش نم ريسيلا اذه نأنظلا ريكأو ءرصقم هنم
 هذه نأوىيسوملاو ءانغلا ىف هتراهم ىلإ ريشن نأ دب ال هنأ ىلع .هب رشو ءانغلل هعامس ءانثأ

 سحن انك كلذلو « مالكلا سرج نزت ىلا ةقيقدلا ناذآلا باحصأ نم هتلعج ةراهملا

 5 هناكأو هماغنأب أه ذلي نأ لواحن ناك ذإ « هرعش ف عامسألا لمهي ال هنأ مناد هدنع

 ىهو قابطلاو سانخلاو تاراعتسالاو تاهيبشتلاب اهيف هتيانع ىه هراعشأ ىف ةيناث ةرهاظو
 طرفي مل هنأ ريغ « اهب هونو « عيدبلا » هباتك نونفلا هذه ىف بتك ذإ « ةيعيبط ةرهاظ

 هيف جرخي هنأل « هباتك ىف كلذب مامتابأ باع دقو « ًاديعب اًطارفإ قابطلاو سانحلا ىف )
 عيدبلا نيب نونزاوي اوناك ىرتحبلا لاثمأو هلاثمأ نم نوظفاحم او . ءامدقلا ةقيرط ىلع

 ملسمو مام ىلأ لثم هيف نوفرسس اونوكي ملف ع ءامدقلا دنع هروصو ثدحتسملا

 . دياولا نبا

 لوأو « هتيرعاش انل حضتتل « هدنع رعشلا نونف ضرعتسن نأ بجاولا نم لعلو
 دضتعملاو دمتعملا ءافلخلا نم حدم هنأ انب رمو « حيدملا نونفلا كلت نم هدنع فقن ام
 ى ةقداص رعاش»و ةيقيقح ةجهبب سحنو « رفظملا لطبلا قفوملا همع حدم امس

 الطب انفلسأ اك دضتعملا ناكو « رتافف هريغ ىف هحندم امأ « دضتعملا همع نبال هحيدم

 ملقي نأ لب « كرثلا ةكوش دضخي نأ  قفوملا هوبأ عاطتسا امك عاطتساو ًاراوغم
 هيأ ةلتق مه ذإ « مهيلع ميدقلا هنغضو زتعملا نبا ليلغ ىشي ناك امنأكو « مهرافظأ

 دقف « هسفن نم برقي دضتعملا لعج ىذلا وه بسحف كلذ سياو « همد وكفاسو

 نع هحيدم ىف ثعبنا هحدم اذإ ناكف « هيلع هاياطع تلاوتو اًسيلجو اًميدن هدختا
 اهلهتسي ىنلا هتيئار هيف هحئادم ريش تناك امبرو « ةراح ةقداص ةفطاع
 اوقب اكل

 رْمُعلا مساو ًايقاب انيف تلز الو رْهَدلا ىلع - نينموملا ريمأ - تملس

 رصق نم كروبو ارومعم لاز الف < لزنمم راد ريخ ابرتلا-
 00 وف رح 1

 نْهدلا فلاس ىف نجلا هاني ام الو هبشم شانلا ىتَب ايف هل سيلف
 ريغ ىف انب رم اك لاقيو « دضتعملا اهانب روصقلاو رودلا نم ةعودجم ايرتلاو

 . 7١١9 ص ناويدلا 600



 فو

 ةئالث وحن دتمت تناك اهنإو رانيد فلأ ةئامعبرأ اهيلع قفنأ هنإ  عضوملا اذه.
 ذإ « اعئار ًاريوصت زتعملا نبا اهروص دقو « ضايرلاو نيتاسبلا اهوحن نمو « خسارف
 : ةديصقملا سفن ىف لوقي

 ٠ لا م. رد ريا 5 "

 رهزلاو نيحايرلا ٌدالوأ ٌمِضْرَتت ترجف لسالسلاك عام ٌرابأو
 هارت "00 : 1 مس هرم و وى و

 .ريضخلا قرولا»و رامثألاب نقرؤاف اهنيصغ تقالت راجشأو نانج '
 ركو ىلإ نهل ركو نم لقنت  ًافتاوه نمئاصغأ ىف ريطلا ىرت ا ا ا 0 ل 0

 ىلإ رجب ىذلا باغلا ثيل امهيف قوفي هنأو هتءارجو دضتعملا سأب نع ثدحتيو

 عزتفمي لازي ام ىذلاو ركل ياسيد شحبو ةحيبذ ةليل لك هلابشأ

 اعاجش 213 دضتعملا ناكو 2 همضمقسو مهنم سرفب نحو هريثزد سانلا

 دايعلاب قفر نو لدع نم داليلا كا طس م زدعملا نيا روصبو 4 ةفراح ةعاجش

 ةءاييعملا ندارت لال كراش تورد : :

 رهقلابو حومجلا قف ران تت 05 هلثم سانلا ري مل لعب تمكح

 نب هللا بع نب هللا كيبع ىوس ءارزو وأ ةالوا تائنهت وأ حيدم هراعشأ ىف سيلو

 ريو 6 انفلسأ امك مساقلا هنبأو دضتعملا ردزو بهو نب ناملس نب هللا كلمرعو رهاط

 لاح لك ىلع وهو« بهو نب دور هل غل ساو اع يحتال ظ

 ثفني تايبأ ىه امنإ ؛ « مهراعشأب ديبكلا ءارعشلا ةداع ىلع هل هئارطإ ىف غلابي ماا

 '"”هلوق لثم نم هردص اهب :

 2 ] ص 2 < 7 0 ب ْ َ . م : 8

 رادلا حزان وأ ثنك ابيرق ىلإ ةلاخ لك لع ىمعنلا لصوم أيا
 0 ظ ] 0

 راطماب اهاوس ضرأ ىف داج نإو  ِهِلّْيَسِب دالبلا ثيغلا قحاي امك
 ل : 2 : م

 رافقإ دعب اهلهأ اهيلإ درو همساب ةرازولا هللا رمع دقت
 ضاع | و هل لا

 راوخ ريغ اتباث اباصن تقالف اهرارق رقي ال ًانامز تاو

 )١( ص ناويدلا 7١07 .



 رف

 نيفلاسلا هيحودمم ىف همظن ام اهمهأو ةليلق ثارم هراعشأ نيبو هناويد فو
 نكر راهنا امنأك سحأ ذإ « ًاديدش اًنز> هيلع نزح دقف هقيدص دضتعملا ةصاخو

 « امالظ تداع هسنأ مايأ نأ ”سحأ انك « هساسأ نم ضقناو ديطولا نييسابعلا

 « هلوح نم ايثدلا تدوساو « اعزف هبلق راطو « ميمحلا هقيدص ةينملا توط دققف

 لدهج نم اهتياقوو اهتيامح ق هلذب امو هتلود لعو هيلع عجمتيو هيدرد ىذه دقو

 : 27 اقنخ هقنخت داكتو هينيع نم رمهنت عومدلاو لوقي َ كيدش هل سأيو كليهج

 ' رشم نادلا: .ندقتا ةيرهاظلاب“ ةيلظم  ةارثخ قت نيقلا ؟ اننان

 اَدَدَع اهنيملت مل ىتا روتكلا وبا .ةايشتن تيف دق ىقويعللا نأ

 اَدَعَترا 0 هتأر نم 6 ها  هولمت تنك دق ىذلا ريرسلا نيأ

 أ ئ 0 2 0 يا - 5 -_

 ادبك الو ًابلق تدرو ام تم ذم  اجهم اهتيَذَع ىلا حامرلا

 2 اروجهم اللط حبصأ امنأكو امنأكو « هيهالمو هفئاصوو يمل هرمصق لع رسح د و

 هللأ لكيع هردرزو هلرق قوت نيح لزم و . مود دضتعالا هب نكي ملامغنأك نيعالو رثأ الو

 أهيف ىكبي ةليلق انتايبأ مظني امنإ دئاصق هيف مظنو ال - « بهو نب ناملس نبا

 ظ - :29هلوق لثم نم ريبدتلاو مكحلا ىف ةيسايسلا هتردق وأ ةيباتكلا هتردق

 ' لابجلا ريست فيك اورظنا اومرق 2 ِهِشْعَن ق مماقلا وبأ اذه

 ' َلاَوَط لايل كّلُملل كدعب . هئارآاب كلملا رصان اي
 ىذلا نفلا اذه نع هسفنب عفتري ناكد قف «ءاجه زتعملا نبا دنع دجن الأ ىعيبطو

 6 موصخ 71 نكي 0 مهمو صخ ىلإ اهنوددسي [هايس ءارعشلا ىديأ َْق ليحتسي

 ا ىلعل هأوق لثم نم د ار دنت هأوقي دق ام الإ ةموصخ دحأل "نكي ناك الو

 ] : وع ا ماسي

 داؤفلا ىف نازح فقارتلا ّن يب ةقرحاي نويعلا ىف ىَّذَك اي
 داعيم ىلع فاو ًايرغ اي 2فلإ نيب ام لوذعلا عواطاي

 ] . "مو ص اويدلا (0) . 1110 / © ةرهازلا موجنلا 00(
 . 15 نع بادآلا سن ليذ ( 49 دضتعملا اب نفد ىلا رادلا : ةيرهاطلا (؟)

 . دادغب ىلرغ



 ,ىق

 ' داسكلا موي راجتلا هوجواي 20فيصو مغ موي ىف ادوكر اي

 داما كندعلاك# وأ ىو واو  انيف تنأ امإف انع لح

 ' .بورحلا ىف هئاضمو هتعاجشو هدوجي رخفلا نم هرعش ىف زتعملا نبا رثكيو

 ظ فّاكتم عنطصم رخف وهف «مهتسامح- ىف ءامدقلا كلذ ىف ىكاحي وهو « هتيسورفو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مع سابعلا هدجيو هترسأب اليوط رخفيو « هروهمج ىف

 ةعاجشبو ؛ نينح ةعقوم ق هئالبو
 20:1 0ليقي كلذ قو مهتغالبو هتمومكو هئابآ

 اعومج دالبلا ءاشحأ رهو اوان نإو ةادعلا باتننل انإ

 اعيدب بيصملالوقلا نم ًابجع رباتمو ةرسأ قوف لوقف
 اعود ةجزأ ديدحلا 0 يئادعأ ىلع اريضغ اذإ موق

  اعوقو نك نادبألا ىلع اًريط مهن رفنتا انيدنأ .:ناكو

 فويسلا رياطتي ريط اهنأكءادعألا سوعر روصتي وهف « ةعيدب ةريخألا ةروصلاو

 اه درم ىوكش ىهو ٠ ةريثك ىوكشب هدنع رخفلا جزتكو ٠ نهنادبأ نم هناكمل اليازم

 :رم ام وحن ىلع « هيبأ لتقم ىف هتنحم هب تملأ ذنم ملأو نزح نم هسفن قمعتي ناك ام ىلإ

 | وكشي هلعج ام كلذ لعلو اديدش اًمقيض هسفن ىف ةنحلا هذه تف-لخ دقف ءانفنآ انب

 . انايحأ هناوخإ نم

 ةفالحللاب قحأ هتسب نأ 7 فييرا ىلإ هترسأب هرخف هجود ام ًاريثك ناكو

 نم راكي هلعج ام « هرصع لاوط دمخت ال ةلعتشم مهتاروث تلظ دقو « مهتيب نم
 نم مهل رأي نأ حطت ىذلا رحب نأ فاعل ) مهديدهتو مهديعو

 نأ ةفلتم دئاصقو 0 ق لواحنو :«7'2هديفح ديزو نيسحلا ةاتق نييومألا

 : 7” هأوق ةلكاش ىلع مهسوفن نم ”نّسحإلاو ضغبلا "لتسي
 باطعتلا عارس ىنسحلا ىلإ انِإ ةدوم دعت ٠ اودوع انمَع ىنب
 فسوي لآ ىف لبق نم هّعلابم مشاه لآ نم ناطيشلا غلب دقل

 )١( ص ناويدلا (؟) دالوأ راعشأب م.. ص ناويدلا .٠ه
 ص ءافلخلا ١56. .#”؟107 ص تناويدلا (") ش
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 اوعطاقتيو اوضغابتي نأ ال اوباحتي نأ ىغينيو ةوخإو دحاو تيب هيأر ىف مهف
 سّخسب نمشي ةرانيسل هوعاب ىتح « هنيبو مالسلا هيلع فسوي ةوخإ نيب ثدح اك
 مول نم نييولعلل هجوي ام ىلع همآل هيرصاعم صعب نأ وديدو . ةدولدعم هارد
 ؛ هيلع ءاننإو هدي ىايرط هرضق لطم «بلاط ىلأ نب ىلع بسي هنأ اوعاشأو
 : "7 اهعلاطم ىف لوقي

 "”بجعألا بجعل _موق ايف ىد وّسْحأر ىمحل لكآأ
 ىب هونظ رفكلا ىوس ٠ ًالهف  ُهَضْعب ىلا ٠ نونظي لع

 نيدللا ةةداج نع اوداح نيذلا ةطمارقلا مه كلذ عيشي“ ىذلا نإ لوقي ىضمو
 هتغالبو هتلاسب روصي ذخأو . دحأ هركني ال هلضفو ءىرب مهنم وهو ىلعل شدلا مساب
 ةديسلا نم هجاوزو ءاضقلاو مكحلا َْق هتريصب ذوفنو مالسلا هياع لوسرلل هتوحخأو

 نسمحلاب داشأو .ةميظعلا هفقاوم رك ذو ؛ ؛ مولعلا ر # هايس : لوسرلا تنب ةمطاف

 هيلع نييبسابعلا ءاكبو « ةمشاغلا نيبومألا ديب ريخألا لتقم نم ناك امو نيسحلاو
 رخخآلاو « نييولعلا ىلإ هّتجوملا زتعملانبا رعش نيب لصفن نأ دب الو . هرأثل مهذحخأو
 فاصنإلا ىلإ ليملاو لادتعالا هيلع بلغي لوألا ىف وهف «ضفاورلاو ةطمارقلا ىلإ هجوملا
 داحلإلا نم .هب مهمسي ام تت 2 ةديدش * تاديدهتو تاراذنإب هؤلميف ىناثلا ىف امأ

 . ةقدنزلاو رفكلاو ظ

 ناك قيقح بح نع *ىننت ال اهنكلو « ةريثك ةيلزغ تاعوطقم هناويد ىف اناقلو
 نع ردصتال « دئاصقل تالالهتسا نوكت دقو تاعوطقم ىهف « هرانب ىتكي

 . عيطتسي ال روصقلا ءانبأ نم هلثم نأكو « دو نع ابلاغ ردصت اعإو ©« ديدش دجو

 30 قوشلاو لمألاو بلطلا ف حاحلاإلا هدنع دقفن انك كلذلو « هقمعتي نأ بحلا

 قامعأ نم عيني ال ىذلا فرثملا بابشلا بحس وه امنإ دجن ام لكو «راحلا عرضتلاو

 لاثمأ ىراوحلا نم هسلاجم نيشغي نك نميف اهمظني تايبأ ىه لقوأ . بلقلاو سفنلا
 : 29 هلوق لثم نم ةباعدلا ليبس ىلع ةريشو رشن ]

 افلحلا دالوأ ءراعشأو ه8 ص ناويدلا (+) . 510 ص ناويدلا )١(

 :. ؟اله- ٠١ ىاغألاو ؟ 8١ ص .برشأ :وسحأ (؟)
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 بيرق  ديعب ىنمه بيبحو ' يبيغمم رضحم نم ىالبأو
 بيقرب اهير لبق تقرش الإ نيعلا ههجو ةءام درت م 2 506 عه م 5

 : )١( هلوقو

 ايوتساف هبلق ىبلق قفاو اَيَرَتْلاف همك ىمك محاز
 ايو ىمهايو نيعلا رق اي ايوتكاف كىوهلا اقاذ الاطو

 برقأ ىه امنإ «ةقرحما هران نم املأ الو بحلا ىف ًاباذع روصت ال تايبأ ىهو
 ىبخأ اي : : سانلا لوقي امك « ايو » : هلوقب عبارلا تيبلا مخو ؛ ةباعدلا ىلإ نوكت ام
 دعب ايف ريبعتلا نم رمل تلودحت دقو . رتل نصل ناو و

 كنإف زتعملا نبا أ 7 او . ءافتكالا مساب نو رخأتملا هامسس عيدبلا ن ولأ نم نول ل ىلإ
 : 29 هلوق لثم نم" نفو روصو ا

 ] ولسلاب كباق بيهل قارب اهنع رعت تالذاعلا لوقت
 ٠ ِ 2 ْ ٠ عنف رس ىو

 ودعلاب ةتامثلا نم ّذلأ ًاسالتخا اهنم ةلّبقو فيكو
 ظ : 9 هلوقو

 ا ٍلجّخلا نم ىرخأ اهتحبت تنوكت ' مق اهدخ نم درو ىنتجا اذإ

 هتاقوأ نم ًاريثك  روصقلا ءانبأ ةلكاش ىلع قف  انفلسأ امك - ناكو
 0 رشي ال وهف و اهتريدأو هتاقسو اهناندو اهسوئكب 3 هناوددو « رمحللاو وهلا ن

 همومه اهيف قرغي ناك هلا حري رهو ١ 55 ريد لثم ةريدألا و

 : 40 لوقي ذإ
 ٠ | ًّئ 5 ْ

 روجهم نيع نه ةعمد اتاك ةيفاص برش الإ مهلل سيلو

 ( 01ىلاغألا ٠٠١ / م يفر : ةيسألا [عووم (م) ] ظ . ؟ابو

 . 88. ص ناويالا (4) . ٠08 / ؛ بهذلا رم (؟)



 نضحر

 ' اهئامصو اهتعاصنب هتايح ردك ىلع حسمتأو « همومه هيسنتل اهيلع لبقي وهف

 00 ا للا ىزعتيو ستيل

 اهيلإ امادقم 0”

0 -ِ ٠ 

 راهنلا بابش ىف حارا ىنقسا
  5 «2 0 0م َ ش رىود

 مشب دقو موجنلا رهز تلوت دق
 .ء

 رآلا ىلع

 رحابص لك ر

 اع ةانسلا ١ دفن قرت نيف

 ويطلا ] ءانغو

 ' ًاسورع ولجي "7 نأكف

 00 كل 1 0
 راقكلا نسر ١ ىمه يهساو

 ِ 0 2 و

 راطمالل ضايرلا ٌركش 20ض
 2 كا - م

 راونالاب راجشالا 2قاتفناو

 ا”راثز ىف هرطق نم اناكو

 قنص ديلا لامج قربي لع رت ان سايس ىويعع ناز
 غةدقتم وأ ةحماج ةفطاع الو « رمحلا ىلع اًكلاهت الو انيح روصت ال اهنكلو ؛ عيبرلا

 « رمح لا ىف مظنلا ىلع هتردقم رهظميو ىزعتيو اهب ىلستي تايبأ نم رثكأ تسيل اهنإ

 نوكي كلذأو

 (4) ةحودزم

 . م

 لق لب ةديصف عضيو حوبصلا جدلا اذه ضقفني نأ هيلع لهسلا نم

 : لوقي اهيذو 5 نيرشعو هئاموحب نإ ت تدتما همذ ١

 دم مالظلاب قربلا لع

 سس نب را ا ب نم تا بابسألا ليطيو
 تارظانملا عويش مذلا اذه ردصم نوكي دقو .اًمفيص حفاللا رحلاو ءاتش صراقلا دربلل
 نكلو «درولل همذ ىف ىورلا نبا دنع انب رم امك « هواسمو ءىبثلا نساحم نايبو هرصعل

 دقو هائل انئبع روص امنإو « ةفطاع كلذ ىف روصي مل زتعلا نبا نأ دكؤملا نم
 .ءافلخلا دالوأ راسل 01(

 . . ١5٠ نصح

 .رمحلا : راقعلا سيردنحلا 220(

 نم سورعلا ىلع رتني ام : راثنلا )00(

 . ةيضفلا مهاردلا
 ءافلخلا ذل رامشأو ؛ 407 ص ناويدلا ( ؛ )

 ْ . ؟80) ص

 .روتسلا ىخرم : :فدسم )٠(
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 : لوقي ذإ « هل ةروهشم ةجودزم ىف ناتسبلل هفصو ثبعلا اذه نم مهأ نوكي

 ه صم وا 03 د .

 نايقعلا مطقك مظتن» ناصغألا ىَّرذ ىف نيمسايو
 1 2 سل © 0 508 2

 ىِدن برت نم شيعلا دّمتسا دق 2دجربزلا بضق لثم ورسلاو
: 1 - 

 2 © 0 م# 1. 8. 8 © ص اشض #20 و

 ىلجلا دربولك لودجو ىرث  ىرثو ضاير ىلع
4 

 دنهلا كويد فارعأ لثموأ دخلا رارمحاك َرامَلُجِو

 ا ا رهو

 . افنآ ىورلا نبا كلذ ظحال امك هتيب نوعام نيبو اهنيب ةمءالملاو « اهبالتجا

 0 ًارخخاز ًازنك ناك هلّقع امتأك سحن نكلو « هتيب نوعام نم اهدمتسي ال

 مالظلا طويخ قفآلا نع رسحت ىهو حابصلا ءاوضأ ريوصت نم ركأو . روصلاو

 ؛هرارف نم اكحاض هنانسأ نع رتفي حابصلاو دوسأ ىشب < مالظلا هبشي ةراتف «هداوسو

 قى ىلئمي نايرع دوسأب و أ ء حانحلا صوصقم وأ ءاضيب همداوق بارغب ههبشي وأ

 عيدب نمو « رينعلاب ءولمم ةضف نم قروزب لالحلا هبشي دقو ؛ جارسب ىجدلا

 : 2 هلوقب هريوصت هل هتاهيبشت

 0 ٍةضف نم ْعِبِص دق لجْنمك

 دنع فقتي لو « ةعيبطلا رصانعل ةعرابلا تاهيبشتلا هذه لثم ناويدلا ىف رثكتو
 ناهبصألا جرفلا ابأ ل علو . ةيوارحصلا ةعيبطلاب ملي ناكدقف اهدحو ةرضحتملا ةعيبطلا

 لالطألا ىف هرعش ضعب..مظن هنأ هيلع ركتب نأ انب رم ىذلا هنع هعافد ىف دري مل

 ى ةفلتخم راعشأ هل ذإ ءارحصلا ىف ظنلا نم راثكإلا دارأ امنإ ٠ اهتاناويحو ديبلاو

 رايدلاو لالطألا فصو ىف هل ةفيرط تايبأ عضوملا اذه ريغ ىف اني ترم دقو ءاهفصو

 لبإلا فصو ىف هلام فيرط نمو «هرقبو شحولا روث فصو ىق ىرخأو « ةيلاحلا
 : "”هلوق سلحت ىهو نبللا ةليق

 رن لساوغلا ىديأ ؛ ترصع امك  اهجورف نيب ردلا رامهنا تيأر
 هس يس سيس*٠صم

 )١( ص ناويدلا (؟) . ؟ا/8 ص ناويدلا 5” .
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 الاض اًنئيش بلطت ةمئاه اهنأك « ليللا لاوط اهيلع هارسو ىرخأ ىف هلوقو
 ٠ : 177 يت ٠

 حّبص نع نهتليل رْصَحفُي ةبئاد ديدن 7 نأكف

 , ديصلاب افوغش ناك ذإ « اهب ىنمعُي نأ ىعيبطو « ةفلتخم راعشأ ليحل ىف هلو
 لزق اهي هتجت امن كير رلك  ةرتوا +. فراعشأو هئاريد نما اريك اركي د رءطلا لجيل :ىح

 : 29 هل اًسرف فصي هتايدرط ىدحإ ةمدقم

 "””بيطلا كادم لثم قفأ ىف بيشملك حبصلاو ىدتغأ دق
 ""بيسعلا ةصوخك نذأ ىذ | ِبوُبْعَي موسم حرامي - 2 / َ , رغو م 5 3

 6 ما ا ا و 5 1

  بيحرلا رظنلا وش قبسي 2بيضق ىلع تفوأ ةسآ وأ
 بيرملا ةظحل عوجر نمم <بيوصت ىلإ هامه نم عرسأ
 « ديصلل ةلحبلا كلت ف هتادأ رمصلا فصو ىلإ سيرغلا فصو نم لمتنيو

 اهزخب « هبلاخمو هرسنع اهيلع هضاضقناو ريطلا نم هدئارط بقعت ى هتراهم فصيو

 ؤ : لوقي « اهحاورأل اقهزم اهئامدل اليسم اهنعطيو
 -- 50000 س.#

 "بوبصم مدل الإ راط اه بيإقلا ىف ءاملا ىوه ىوُهَي ْغ - .٠ 2 هرم

 ةازملا 00 ريطلل اهديصو هدرط َْى ةحبراجلا رودصلا روصي ام وحن لعو

 ىف هلام فيرط نمو « ةعرشملا ةنسألاك ةفهرملا ةداحلا اهرسانمو ةبقاثلا اهراصبأب
 : 2 هلوق زاب نيع ريوصت

 قرو الب ةسجرن اهناك قمر اذإ هقدصت ةلقمو 20 شاع < . ه م 0 7 نإ

 )١( ص ناويدلا ١4٠. تفرشأ : تفوأ (ه) .

 )١؟( مم / + بادآلا رهزو م5 ص ناويدلا )١( رقص : لدجأ .
 رثبلا : بيلقلا (7) . ,؟.9 ءافلخلا دالوأ راعشأو .

 ) )5ناويدو ؟8١ ص ءافلخلا دالوأ راعشأ ( ) . بيطلا هيلع قحسي ىذلا رجحلا : كادملا

 . ١ / ٠١+١1 ىلاعملا ملعم : موسم . قلخلا لمتكم : حراق (4)
 . ىرحلا عيرس . بوبعي . قلحلا نسح
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 هتايدرط ىف وه لب « ساون ىبأب اهيف ىستأي ةريثك تايدرط بالكلا ىف هلو
 نم «٠ تايدرطلا كلت اهب حتتفي ىلا هظافلأ ىف ىبح هيكاحيو هب ىستأي اهيمج

 ةدشو اهئاضعأ ةناتمو اهرومض نع ثدحتي هرثإ ىف ىضم دقو . ىدتغأ دق : لثم

 ىدحإ ىف هلوق ةلكاش ىلع اهودع ةعرسو اهطاشنو اهنثارب ةدحو اهعمس

 0 : 9 هايدرط
 (”ءاجرألا ةطقاس نذأ ىذ ”"ءاضعألا قر فططخمو

 'ءاذحلا ٍبقثيك نئرُيو  ءالْهشلا ةّدَسْرَسلا ةدروك

 عام نم ةرطقك  ةيفاص ءاذقألا ظ ةليلق ةلقمو

 ءاطق) ةحاستا لق "فارغا مكأ نيب تابت

 نم اعيمج اهيف ركيو « قدنبلا سوق قو « دهفلا ىف ىرخأ تايدرط هلو 3 < "يس « .4 كا هل[ + 0
 ب ملي ءىش ىأ ر :زضت ىف اعراب ناك هنأ قحلا نمو « ةفيرطلا روصلاو تاهيبشتلا

 وأ ةرضحتملا ةعيبطلا ىف راهزأو ضايروأ ةباحس وأ مجن وأ ءامسلا قى بكوك نم

 هفصو ةيحلا ضو نم نيثدحا نيب سيلو « 2 ةيديتملا ةعيبطلا ىف لالطأو تاناويح

 ظ : "'هلوق ىف اه

 ره < 00 ا 5 8 دو ]

 قلب ابول ىف ةلودجم ٌءاشقر مهنيب م ىترواس ىننأك
 ك0 وو 000 01 ' 6 ١

 قرولا» رونلا هيف تي اهنماكم نم' ودبت 0 امك
 قرغلا ةبايشلاب“ ذوعت امك | هب ثيغتست ناسل اهنم .لسني

 هولا انلق لعن نيم هز ضو ةلازخخإ نيوهني. عقلا كان 327

 وحني اهنم ةفئاط ىف وهو « ىبرعلا رعشلا ىف تايناوخإلا باب حتتفل اودعأ .نم لئاوأ
 ةايحلا ريصمو توملا ىف ريكفتلا نم - انمدق امك  هرعش ىف رثكيو . ةباعدلا وجن

 ] ةقبنزلا : هلا (م) ١ ءافلخلا دالوأ راغشأو ١6 ص ناويدلا )١( ظ

 . ضيبو دوس طق اهب ىأ ءاشقر : ءاطقر ) :4) 1 : 1 ا “٠ ص

 ل سم ةناويدلا 8 هه( 20: ءاجرألا ةطقاس رمان : :فلخم (0

 . عمسلا ةديدش ظ



 ْىما/

  هسفن ق اهتعبط عباوط اهنأب اًنفنآ كلذ انللعو « ءاقدصألا نمو ايندلا نم ىوكشلاو
 دادغيب هأوزت دعب ءارماس ىلإ 0 لظ دقو « هابص ىف ةكم ىلإ هيفنو هيبأب هتبكن

 ظ ظ . 27 اهعدافض قيقنو اهضوعب نم ىل امو
 ةجودزم هيف همظنو ىميلعتلا رعشلاب هماهها نع ع عضو اذه ريغ ق انثدحت دقو

 ةيعامجالاو ةيسايسلا لاوحلألاو دضتعملا همع نباو هقيدص ةريس اهيف روص ةيخيرات
 ءارعشلا نيب هزايتماو هتعاربب دهشي ام انفلسأ ام لك ف لعلو . هرصعا ةيداصتقالاو

 29 ىربونصلا
 نأ رداصملا ضعب فو 7-5 ىبضلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ وه

 0 (لمحأ مسا ةرم ريع هناويد ف هيعمأ كذا 0 دحر 0 همأ

 9 هَضَْم َتْقُ دقف َُمْيَض قت نإ | 2 ا 55006 !

 راصف «تايفولا تاوف ف ةيض ةليبق ىلإ ةبسن © ىضلا » هبقل 5-7
 ىناثلا هبقل امأ . خاسنلا فيحصت وه امنإ « نيصلاب هل ةقالع الو ؛ ىيصلا ٠
 نومأملا دهيعل دكدل راد ىف لمعي ناك ها نأ هسفن وه معزف « ىربونصلا »
 لع ةلالد لكشلا ىربونصل كنإ : هل نال هب بجينعأو هيدي نيب ةرظانم ف كريشاف

 لع ههجو نأو هتروصو هتسمسس الإ كلذب 07 م نومأملا لعلو . هجازم ةدحو هئاكذ

 ةفاقثلا عبط سابع ناسحإ روتكدلا قيقحتب . 401 ص ناويدلا )١1(
 ظ . تو ريبب خيرات بيذهم هراعشأو هتمجرت ىف رظنا (؟)
 . 4٠+ ص تسرهفلا () تايفولا تاوفف 5١ ركاسع نبا

 : ضحلاو . بئاوشلاب جوزمملا: ميفلا ( 4) ىقاولاو ١/ ١١١ (ديمحلا ديع نيدلا ىبحم ةعبط)
 بوشملا ريغ صلاخلا بهذلا تارذشو م06 /07 ىدفصلل تايفولاب
 هناويدو ( بلح ) قتوقايل نادلبلا مجعمو 7 هر؟



 مم

 : ١( الئاق هترسأل بقللا اذهب ىربوئصلا رخميو 3 ةروصلا طو ردا ربونصلا رمت ةئيه

 ِ هس و و

 مل ربونصلا ىلإ انيزع اذإ

 بسحلا ةمورأ ىف ًابسانم الَع عورفلا قطان ىلإ لب ال
 نم 6

 لرخت فيك ىردن الو ء بلح ىف هأب رهو هأشنم نكلو « ةيك اطنأ لهأ نم وهو

 طظفح ىلع بكليو نآرقلا ن م1 ظفحي هتادل لثم ىضم دقو « اهيلإ هب هوبأ

 رخزت ىلرعلا ماعلا ىق ىربكلا ندملا لثم اهلثم بلح تناكو « ةيبرعلا ملعتو رعشلا

 فوفر ىلع بتكلا تناكو « ءابطألا ضعب اهب ناكو هقفلاو ثيدحلاو ةغللا ءاملعب

 ءاملعلا ضعب ىلإ ةفلتخم تاراشإ هناويد فو .نابشلاو ةيبصلا نيعأ تحت تابتكملا

 ضعب ىلإو ىوبنلا ثيدحلا ةياورب ةمتهملا رسألا ضعبو ةاضقلا ضعب ىلإو ةغللا ىف

 نم كلذ لدب دقو .' '”هراعشأ ضعب ىف طارقب و سيلاططسرأ ر كذب هارنو ؛ نيببطتمل

 ىضق هنأو « ليصحتتلاو سردلا ىلع هرافظأ ةموعن ذنم فكع هنأ ىلع هوجولا ضعب

 ظ تافاقثلاب اسلم لقألا ىلع ٠ افقثم ًارعاش جرخت ىتح هتايح نم ًارطش كلذ ىف

 . عالطاو يرض لاك لب لغم : اقيمع اماملإ نكي مل نإ « هرصعل

 ظ قشمددب أو ٠ نيتقرلاو لصوملاب ًاريبك ملي ناكو ى هتايح شاع دقو

 ”لهتسي وهو: أ: ةرتك ًاراعشأو نا ا الإ 0 هل

 ني ؟ ةنس ىبح 196 ةنس ذنم بلح ىلاو روعألا هللا دبع ن 1 ,7اسك فل هحيدمب كلذ

 هفصيا) رفظملا هتبا حيدلم ف ةديصقب ىربونصلا مساب ةروشنملا ناويدلا ةيقب ظفتحتو

 همرك نم هيلع 0 نأ قاربطلا قب رغافب يضرب. ةعامفلاو 00 اهيف

 2 ارثيظو ًانوعو هل اريزو ىرفتلا دمحم نت ىح ختي ىللاولا اذه ناكو .

 ؛ مورلاو ةطمارقلا بورحلا هثوعبو هتغالب اهيف روصي .ةنانط ةديصق هيف ني

 لظيو رصعلا ى روهشملا دئاقلا غلمغتتك نب دمحأ بلح ىلع ىلاولا اذه فلخيو

 )١( ص لوألا هزملا قشمد عبط ناهدلا ىاس ] . 405 ص ناويدلا 41
. 

 )١( اهدعي امو . ؟ا9 ص تناويدلا
 )*( ص ناويدلا (:) باتك هدعب نمو ىلاولا اذه ق رظنا ١58 .

 روتكدلا قيقحتب مدملا نبال بلحلا ةدبز |
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 همكح ق هنوع ناكو ؛ ير ار ا ل ايد ورم ا
 هل سابعلا تالص نأ ودبيو « ةريثك حئادم امهيلع ىضيو ٠ سابعلا هنبا بلحل
 ىذلا ىلاس ارحلا كبح نب دومحم حدم انك . هحيدم نم رثكأ كلذلو «ةيلاوتم تناك

 1١" ةنس ىبح اهمكحي لظو اهيلع لوألا ملفك ن نيا ةيالو دعب بلح مكح

 اذإ ىح ىركبسلا انفيرط حدمي هدجنف ةيناثلا غلغيك نبا ةيالو دعب رعامشلا عم ىضمو

 مكح ىف بلح لخدتو . هحئادم هيلإ هّنجو ال6 ةنس ىلالكلا ديعس نب دمحأ هفلخ

 2 نتف لئاتب نو نينا بأ“ اهمكح ل هنيعروم قدمو بحتاص: قئاريزلا
 نم ىسنؤملا نضل ىلوةسي ام ناعرسو اف ووش هأ اشدهم ىربوذصلا هحدمبو

 حلجر نور ةنس بلح ىلع لصوملا بحاص نادمح نب هللا ديع نب نسحلا لبق
 430 هلوق نا ىرروتيعلا

 شرارفلا كقريشلا» ىو لفل ملاذإ هَفْيَس مدلا نم 6 سرافلا وه

 - نيبو ةهج نم لصوملا باحصأ نيينادمحلاو ديشخإلا نيب بورح بشنتو

 ىلع هنورصنيو نيينادمحلا دنع ةفيلحلا لزنيو « ىرخأ ةهج نه ىديربلاو ةفيلحلا
 انك « ةلودلا رصان بقل نادمح نب هللا دبع نب نسحلا ىلع علخيف 1٠ ةنسل هدوصخ
 88“ ةنسى ديشخإلا نيبو هنيب بورح ا لعتشتو . ةاودلا فيس بقل ىلع هيخأ ىلع علخي

 مورلا لزاني كلذ ءانثأ ىف وهو «ةلودلا فيسل بلح صلختو حمصلا ىلإ نائيفي امهنكلو
 هئاليتساو بلح باوبأل ةلودلا فيس عرق ذنمو . حاورألا ىف ةحداف رئاسخ مهدبكي و

 مب فتكي ملف : ةأودلا فيس هب بجعأو ) هحئادم هل م دقي ىربونصلا دجن اهيلع

 فوعتي مل ةلودلا فيس نأ ودبيو . 2'”هتيتكمل انيمأ هذختا ذإ تالص نم هيلإ لزجأ

 رصان هيخأل اندم هناورد ىف دجن ال اننأ كلذ دكؤي دقو « بلح هاوزن لبق هيلع

 ذنم قلأتلا ى ذخأ دق ناك ةينادمحلا ةرسألا مجن نأ عم « لصوملا ىف امهئابآو ةاودلا
 هسفن :ىربوذصلا ناكو « ةيعيش ةرمأ تناك اهنأ عمو « ىرجمطلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ
 كلذ جريد يلع ةلرالا تس علب ىح ( اهنع اًءفرحنم لظ هنأ ريغ « اسيعيش

 بقاعتت تناك ىلا نئفلا ىف ةرسألا هذه كارتشاو دادغب ف لاوحتألا بارطضا ىلإ .

 )١( ص ناويدلا 1١97
  00ص زتيم مدأو 5/7 لوزغلل رودبلا ملاطم 7514 .



 م

 هحئادم ميدقتو دادغب نع هسفنب ىأني هتلعج ىلا ىه اهسفن فلا هذه لعإو « كانه
 سفعي حدمي ناكو « ةقرااب ع ريثك ناك هنأ ىلع . نيفلتخما اهماكحو اهئارزول

 اذإ الإ «٠ نيينادمحلا اهئارمأ حيدم ىق ركفي مل هنكلو اهب ةهابنلاو ةهاجولا ىوذ

 مه دع 0 هئاويد اهلمح مل ىرخأ راعشأ كانه تناك

 تيبلا لال ثارمب *ىلتمب هناويدف «هعيشت نأش ىف ركفن انلعجي بناحلا اذه نأ ىلع

 ةعرشلا هب نمؤي أم هيف رك ذي وهو « 1 ًاعيمشتم ناك هنأ ندؤي امث : ةصاخ نيسحللو

 « هئانبأو ىلع ىلإ لوسرلا نم ةيصولاب لقتنت اهنأو ةمألل ةضوفم تسيل ةفالخلا نأ نم

 : !2١ هلوق لثم ىف ىرن ام وحن ىلع

 فن5 وذ وهو هابع ذإ ةئيصولاب هابح

 ةيمامإلا بهمل» قنتعي ل هنأ ودبي لب « هعيشت َْق اميلاغ نكي ل هنأ ودبيو

 هناويد قو . هرصعل قارعلا ناكرأ ضعب ىف رشتني ذخأ دق ناك ىذلا ةيرشع ىنثالا

 رفعج ةلصو « طسوألا برغملا ىف بازلا بحاص ىلع نب رفعج ىلإ اهب هّجو ةديصق
 « ةروهشم رايدلا كلتب عويذلا ف تذخأ دق تناك ىلا ةيليعامسإلا ةوعدلاب ىلع هيبأو

 اهرقم ىف ال ةوعدلا كلتب ةلص ىلع ناك ىربونصلا نأ كلذ نم مهفن الأ ىغبني نكلو

 كلذ دكؤي دقو « '"'ماشلا ىف "يمل سب ميدقلا اهرقم ىف الو برغملا ىف ةيدهملاب ديدحلا

 جيجحلا ىلع اوراغأ نيح ةوعدلا كتب نياصتم اوناك نيذلا"'”ةطمارقلا مجاهي هدجن اننأ

 اعرو . عضوملا اذه ريغ ف نب رهام ٠ اسعيرذ التف مواتتو 1١17 ةنسل ةيورملا موي

 بحاص بلغألا ني هللا ةدايز حدمي هدجن اننأ ًاديكأت كلذ نم ريك أ ناك

 نم جرخو + 595 ةنسل نييمطافلا ةيعاد ىعيشلا هللا دبع وبأ 6 نأ دعب « سنوت

 قوت ىح اهب لظو « 29 ةقرااب  ةفيلخلا رماوأ بسح-  ماقأو قارعلا ىلإ هدالب

 ىلع ناك هنأ واو ©" ةذيضق رغب ةحتلغ دكحس قرباونسلا ىو . 20 ةرجيلل م84 ةنس

 هدجنو . اًحدام وأ هيلع اًنينثم تيب هيف ظن ام ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةوعدلاب ةلص

 )١( و5 ص ناويدلا () . 798 ص ناويدلا .

 موجنلا ( 4 ) ةيمإ- نم يحشاه قيدصل حيدم هناويد ف (؟) الزاهرة  / 158 .

 م ةرهازلا عرجنلا (ه) ى نسل  :قكلو + .ناملعلا "قدش] نبأ . وف / 19٠ .

 .٠ 4 6 7 أ ؟ ص كاب دلتا 0 3 / ُ ةيليعامسإلا ةوحدلا نم اني روصنت م هل هحنذم



 3 ظ

 دج 2١7 سابعلا حدمب امك رايطلا ًارفعجو ةزمح حدمي تيبلا لآ حدمي نيح
 © بلاط ىبأ نب ىلع ةلالس نم نييمشاملا ضعب حيدم نم رثكي وهو . نييسابعلا
 سايعلا ىنأ لاثمأ نييسابعلا ةلالس نم نييمشاحملا حيدم نم ريكي اًضيأ هنكلو
 : 29 لوقي هلو ديشراا دافحأ دحأ

 سوسملا انملاع رمأ ةساسو سشيرق نم ٍةفالخلا ءانبأأ

 "9 سوعولا نم ٌنوزحلا تمهوت 2 ىّتح رهدلا نوزح نم مْ

 ةقرلا ىلإ بلح نم ”لمحرسي لازي ال ناك هنأ ىلع حوضوب لدي ام هناويد ىو
 هنامدإو هبابش مايأ ىف ةصاخو ىفاثلا هنطوم تناك امنأك دسعتل ىتح « تارفلا ىلع

 ريد 0م م لازي ال ناكو . راذعلل هعلخو وهللا ىلع ظ
 ناك ام ًارثكو . ارو اري ديصلا نكامأ نم هرواجي ناك الو « هتاهزنتم لامحل 1

 نم ريثكب هيف عمتجي ناكو ث ًادعس ىمسي قارو ناكذ اهب ناكو كانه اهرلا ةنيدمب 5

 نم امهنيب ام رك لزني ناك قشمد ىبح ةقرلا نمو . رصمو ماشلاو قارعلا ءابدأ

 ظ هلاعلع ىح ءاحنألا كلت ىف بدألا ةاوحس نم ايماح وأ ًاداوج عدي و ع نادلبلا

 لصوملاب نار لهأ نم ىف الحلا نمحبلا دبع هرحودمم نيب زيك نأ عيطتسنو « هحئادم

 ظ نو ريثكف نويبلحلا امأ « صمح ف حور نب لهس نب ىلعو سليارط ىق كجوك نباو
 - دمحأ نب نسحلا ل ثم ىربنلا ثيدحلا ةياورب ىبعي نم مهنم ناك و « نييعيبسلا ةرسأ لثم نم
 نب نمجلا دبع ىبأ ىضاقلا لثمو « ةرهاطلا ةرتعلا ةلمضف ىف ةرصبتلا )باتك هلو ىعيبسلا

 فينم رصق هل ناكو ىمشاملا ىبسابعلا ةزمح نب دمحم نب ىلع لثبو مامإلا ىخأ
 ىتنركلا هللا دبع ىبأ لثمو . ةعئار دئاصق هيف هلو « ثراف ىمسي عضوم ىف نيتاسبو
 “5 لضفلاز , ليعامسإ: لثم مهحسدم نيذلا نويولعلا مه "ريثكو .٠ جارحللا بحاص
 | نيسحلا نب دمحو دمحم نب رهاط لثمو ىسيع ىلأ هديفحو ركب ىلأ هنباو

 ىلإ 0 نم ناكر « اهئابدأو اهئارعشب اهيف لزني ىلا نادلبلا لك ىف طلتخي ناكو

 ضرألا وهو سعو عمج سوعولاو « ةبلصلا 0 28مم ص ناويدلا رظنا )١(
 , ةلهسلا 201١868 نص ناويالا (؟)
 ضرآلا وهو نزح عمج : نوزحلا (؟)



 “هك

 لوقي يول : ةيئرع هاكبو /٠ ةنس قوت دقو « « هذاتسأ هنإ لاقيو قا جوعملا هسفن
 7 3 ظ : "هيف

 شيف لك 4+ ري ر# ة:اهيلعلا قل رهشلاا ةايسااو

 ضيرألا /نهضْوَر .فجام كعب فاعمل رهز ماهفألا ىجتفيك

 نيبو هنيب تدل ىلا ةقادصلا رعاش نيبو هنيب تناك ةقادض مهأ لعل:

 ءاجيملا ىبأب كانه لضتا دق مجاشك ناكو « ةقرلا ىف تادب اهنأ ًنظ ع 5 و جاتك

 ةيشاح نم رابص مث ؛ هتيشاح نم راصو هاعرف ءةاودلا فيس دلاو نادمحب نب هللا دبع ظ

 نم انس رْعصأ ناكو و «:هتايح ةياهن ىتح « بلحب هاصع ىلأ نيجن هقفارو ٠ .هنبا

 فصو ق : .هلارنم ىلع جيسنف ٠ 2 رعشلا ى هدئازو هملعم هنم ذختا هنأكو ) ىربوتصلا

 ( ةريثد 5 تاقاطءتساو: تاثباعمو تايعادم امهنيبو : ٠ لزغلاو تاي رمحلا ف ضايرلا

 ىلإ رهضأ و . "انموي ذيملتلا ىو . نمل اصر ىلع صيرح ناك ماد ةاتسألا نأكو ْ

 ىظح امك :قريونصلا ةقادصب ظح مل اًيوغل املاع لعلو « هل 29 ةنبآ 3 .هذاتسأ

 , نه ىلإ؟ هادغب نع لح دق ناكو ع ريغصلا شفخألا . نابلس ن : ىلع

 . "06 ةنشا ىح اهيف لظف 9 باح وحن ههجو اًيلوم ٠" ا 1.7 ةنس

 بابيشلا اهنمأ 1 نحتسملا»ةريك' قلب تدقعنا سمخلا دارسلا هده ف

 مظني وه. اذإن 3 ءهمل هيلع شفخألا كلف ؛ ىرب روئصلا مهنيب ,ناكو.: ء فقنتلا

 ٠ ماظعلا 0 نم هناك وها ملم أهمف ِ روض ةليوط ةديِصق هيف ١ هلق وو لع 9+

 ريغ رملع ر 1 ف هله انْغَرَك 0

0 
 ةقرقحم بادآلاب م 0 لعلا ظ ضاير. انثلاطو
٠ 

 بيف « أر طقس ةيعاطنأ ىلإ كارضاع جربي نأ ىإ فرط ضعه ظ

 تءاذ وأ انينمتم )ْ م سودرفلا اذهل هقارف اسفصاو 3 لوقي امك اق دم شفخألا ىلإ

 :وهللا ىناهتظعم ىضقي اًنماع نيث الث وجبن كلذ دعب مايألا 57 ديو ٠ هلالظ هيلع

 . لئازلا ايعاتنو ايندلابف دهز وأ ىيمتيف هتايح نم ٍنيتنملا وحن ىف هسوئك نم ةره قيفيو

 50 نس ناريتلا (5) نس ئ . 78 ص ناويدلا'(١)
 + 71 ض ( تو ريب ةعبط ) مجاشك داريدإي(*)



 سوال 00 ظ
 ع هءاثآو وهللا نع : فكيو ىوعر دو رجدزي نأ هل 0 نيسمحلاو ةعباسلا خب هنأ ادلعم
 : 237 لوقي

 ناتنثاو تضم نوسمجنو سمخ قتاع“ نع وهللا .ءادر تقلأ

 لب ,29 توقاي. لوقي نيستا زهان دقو تمي مل هنأ ىل هدب اه هيلا فو
 لظ وأ ىمع اك العف وهللا ر جه له نفرد الو « نيتسلا لقألا ىللع رهان دقو تام
 . ةرجيلل 5 ةنسل هتايح نم ةريخألا سافنألا ئبح ةجو ز#و ةيفاص هسو؛ك برشي
 ماك كادر 000 زكي ةارثاذ] ءانمئاد ربي ىف رهظي ام ىلع شيعي ناكت
 هارن ام ًاريثكو . ؟5) نيحايزلاو دورولاو راجشألا هلوح ًارصقو اسناتسب و ةعيض بلحب هل نأ
 (4) هدنع بدأ هاكر هبات وعدي

 ءارعشلا نم هذيمالت أ ىبعو؛ ا ديق ىلع وهو ةرامتلأ كوورد نو ريثك ذخأو
 هللا دبع ني. ناُيَع رمعوبأ ىضضاقلا هاور هنعو هناويد ةباورب ىرفصلا ساب وبأ وهو
 .. كادبملا فورج ىلع هسبترو هعمجف ىلو صلا ركب و هرصاعم هب مهاو '٠ ىسوسرطلا

 نيرشع وحنب هبحاص ةافو دعب سادنألا لخخد نأ ناويدلا ثيلي مو . 27 ةقرو ىئئام 2
 4 مجرت ىربونصلا نطاوم دي ىلع .(ه موو ا"ه0) رضتتمملا محلا ليعأ ماع
 . هنعو «  ىباحلا سايعلا نب دمحم وه ؛ سادنألا ءاملع ' خيرات ىف ىضرفلا نبا
 ءايدأ دو ةراقرلا همله تععاذو ) ىليبشإلا ىديبزلا ركب وبأ روهشلا ىوغللا هاور
 ناوردلا نم انرصع لإ ليضي هى 0 اهقرط ركذي ريخخ نبا ىرذو ؛ سلدنألا
 هقيس ىذلا ءزحلا امأ . فااقلا ىبح ءارلا ةيفاق ف هدئاصق ىلع لمتشيهنم ءزج الإ
 ناسحإ روتكدلا اًيملع اًنقيقحت قابلا ءزحلا قّدقحو . نادوقفف هقحلي ىذلا ر لاو
 فرو ودصلا را نم ةعوبطملاو ةطوطخلا راابعلا ىف هدجو ام هب قحلأو سابع

 مسمي سيسسم ببس

 . 148 ص تسرهفلا ( ه) ع
 ىضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات (1) . نادلبلا مجعم ىف بلح رظنا (؟)
 ظ .1408 متر 0 . مجاشك ناويد رظناو م7“ ص ناويدلا (؟ )
 , هغويش نع ريخ :نبأ هاور ام ةسرهث 66 ء .ا04 ص
 ] . 1١08 ض آ ا و سس (
 000 ْ , ١8109 ص ناويدلا ( ؛ )

 .قاثلأ ىسابعلا رصعلا



 ه5

 ه/١وحن ىق هسراهف هعمو ىربونصلا ناويد مساب روك لملا ءزحلا عم قحلملا اذه رشنو
0 

 بكأ هنأو هرعش ةعانصب ىعي ناك هنأ ارت ظحالي ىربونصلا رعش ىف أرقي نمو
 نباو ىرتحبلاو مامت ابأ ةصاخو «لثمتيو بعوتسيو مهيف أ أرقي هلبق نم ءارعشلا ىلع

 ةقيرط ىلع عيدبلا نونف نمو سانحلا نم ريكي اًنايحأ وهف « زتعملا نياو ىيورلا

 : ىرحلاا ةقيرط ىلع نونفلا هذه مادختسا ىف أ ديعب بهذي ال اًنابحأو 4 مامع ىلأ

 فصو نم رثكي أمك زدعملا نبا ةقيرط ىلع روصلاو تاهيبشتلا نم ركي وهو

 ىلع اهضوريو رعشلا ظن ىلع هسفن نرمي لظو . ىيورلا نبا ةقيرط ىلع ةعيبطلا

 ظ : 2 لاق ىح هتعانص

 ففلتلا ةسيرق الإ تنكام 2 ؟ قَضْنُم َتقو كنم ىف َلَح ام

 يفقت ال بيقرلا فوخ لاقف هسمشلتل ْفَق قوشلا ىل لاق ى

 فلكلا ٌهدش وطخلا نع لجر تيقنف دقو. ًاهرك ىوطخ تطسب

 يفطعنم ىز ى ىبلق ناكو 2 قلطنم ىز ىف ىمسج ناكف

 اهيف تايبألاو ءهلوح نمل هراعشأ مدقي نأو هتيرعاش نع نلعي نأ ذئنيح ىضتراف

ش نع مت كلذ عمو «ىلاثلا تيبلا ةصاخو « ريبعتا ىف فلكتلا نم ليلق ريغ
 ةيرعا

 هيقيمل ئراقلا ظحاالب ام وحن ىلع ةلباقملاو قابطلاب ةبانعلا أهيف حضاوو © ةدبج

ايق هل لسأو رعشلا هل سلسي ذخأو . عبارلا» ثلاثلا
 هيف نيملولا نم حبصأ ىبح هد

 . نيعرابلا

 ةيانع حيدملاب ىبع هنأ انظحال هدنع رعشلا تنافريشرو ضرعتسن انذخأ اذإو

 مهئانباو مهباونو بلح ةالوا همادقي وهف . احيرمو هل ًارجتم هرعش ذختا اذإ « ةعساو

 . حودمملا ةبه رظتني لازي ال هنأو « دوعولا زجنتب هيف حرصي ام ًاريثكو ٠ . مهيدعاسمو

 0 ةمذو « غلغتيسك نب كوحا نب سابعلا حيدم نم رثكأو « هتزئاجو

 ١١٠١ا.
 ص ناويدلا (+ ) . 788 ص تناويدلا

)١( 



 مومو

 17 سارمألا دصخم اعلا بن 5 ىفلُي دجملا ١ ىفليكو

 ظ ىنال نامزلا عبط ن نم نالأو يا ىلع ىَدْعَأ
 سارعألاو دايعألا نع الج  نإو سرع اذو ديعاذ هاموي

 سالجلاو ءامدنلا نيعأ نع 2هرشبٍبجحيسيلوباجحلاىناي
 ظ 00 ؛ ظحالي ام وحن ىلع. تاهسقتلاو تالباقملاو تاسانحلاب ةئيلم تنايبأألاو

 اكو : سرعلا او ديعلاو ةوسقلاو نيللاو بلقلاو فكلا فو ٠ بجح و باجتلاو ىدتعملاو
 صانتقا ى هغلبم غلبي ال ناك نإو ؛ , ماع ىلأ ناويد نم ءاوضأ ى اع هراعشأ بتك

 اذإ غلابت الو .. ةريصد ذفنأو دقد رثكأ مامع ا ناك دف ه تاسانحل-او تاللياقملا

 . نييولعو نييسابع نم نييمشاطلا ف د هغاص حئادم' نم هغاص ام دوجأ نإ انلق

 تلناكو : ىمشاملا ةزمحم نب لمح ن لع هح لم هيلع غبسأ ىسارع ىمشاه مهأو

 ىربوتصلا ناكو «٠ ثيراف عسي اكم ىف نص اهطسوتي عايض اني راق يحفل
 هأو دلئاسو مدع ملا بايسأ نمو فرت نم هيفا 53 معنيو رصقلا اذهب هدنع لز بام ًاريثك

 حار نمو ىراودلا ضعب ءانغ نم هدنع هب محن ام اهيذ روصي ةعئار ةيذيع ةلرصق هيف
 موجنلا اهمف لهنت ءانسح ةكردو نيحاي رلاو 3و روأاب كافاحس اناتسس روصب 0 رمجو

 (؟9 فتاه ة ةرمح نبا جيرلم ىلإ لوحتيو

 ول عقرب يقرخلا أ 0 056 اصحخملا 0 سابعلا ىب اونا 6 ى6 2 رع و 7# 0 ٠

 مهنأ ا اممادو : بلد ريعو 5 نيميمملا نييواعلا نم ًاريثك مسلمو

 نيمشأحلا 02 : نحت | لق ريح نمف : . ايندلا جارسو ىفصملا رهوخلا مهنأو ىطصملا ةريع

 . ةفاقثلا ىلع عساولا عالطالاو ريزغلا ملعلاب هفصيو . ىناملسلا قحسإ ىنأل ةحئادم

 249 هلئاق . طارقبو سيلاططسرأ ىلع تاجرد هعفريا ىح ةينانويلا
 م 5 - . 0 _ 9

 ةنيفلا : قرحلاب ديرب (*) .. نيته ىوق : دصحم )١(
 . مالو ص ناويدلا (غ ) . ”007 ص ناويدلا (؟)
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 طابنتسا حتافم نهنكل اهّلك ركف لافقأ ْسَدَع ٌرَكَف
  ىزعي وهف « بدنلاو نيبأتلاو ءازعلا نم ثالثلا هروصب ناويدلا ىف ريثك ءاثرلاو ظ

 « ءايحألا لكب فصعي نامزلا لاح كلت نأب 7١2هيخأ نع فوراط نب رفعج

 . ةزمح نبا ىزعيو « رصيقو ىرسكو ريمح لايقأو أو مسطو مهرج فصع اهيدقو

 برش الو : عقو راط امك الإ رطب 1 نأو('”هتجوز نع هقيدص ىسابعلا يدا

 هقيدص ىلع اليوط نزحو . ةره ةعرج اهتبقغأ الإ ةولح ةعرج هايند ىف

 هيلع ايكابو هملع اًفصاو ًاريثك هنّنأف ؛ را هافاو نيحن ىناملسلا قحسإ 57

 0 167 هلوق لثع
 2 ع ع 7 : 2 ه 2 :

 ضرالا ىف ضرالا ' جارس باغ 2 لب ضرألا ىف َقحسإ وبأ باغ

 ىضعب ىلع ىضعب. ىكب ىتح  اكبلا قوفو تىانيع هّنكب

 ظ هتنبا نع ثاحعتي هنف وهو (؛ هل الو مالسلا هيلع ىنلل هبدن هيئارم عورأ نمو

 امك ةفالحللاب هل لوسرلا ةيصو أدكؤمو ميثألا هلتقم انفصاو ىلع نعو ءارهزلا ةمطاف

 صرعيو © ىسوم نم نوره ,/ لا م 2 انفلسأ

 اهلك ثارمي هصخيو . دهتو عزج نم نيملسملا سوفن ىف هبص امو نيسحلا لتقم

هضعب قى هارثو : تارفزو تاعوأو هيلع عجفت
 : ةرطاعلا ىطصملا هدج ةريس روصي (؛ 'ا

 « « هلتقم ىف مإلا ئدم رهظيل
رصنو ىلع هيبأ ة هريس روؤصي امث

 نم هلامو مالسإلل هت

 6 بعغاس وهو ؛ تارفلا ٠ نم برقلاب ءاللب رك هلتمم ىكبيو 6 ةمآلا ىلع قبح

  كعم اوناك هتيب نم 00 باأبش مدو امد نم فودسلا قعلتف ( ءاملا صعب كير

 ةعاظفو هيلتاقب ددنيو ة| رع اروع املا نه هيك ى ناك نمو موثلك مأ 5

 0 ' هلوق لع دق كتهو نيسحلا عرصل نكي لازي أمو ميت رج

 ش ْ هاو 0

 أريسع موي تنك نيا دلا ىلع ريسحلا موب
: 07 

 ارودصلا البرك اب انت  هشلو .تألما

 .؟8١ ص دناويدلا رظنأ (4) 0000000 . ٠١5 ص تاويدلا )١1(

 و8 نس ةازيقللا (6) . 841 ص ناويدلا (؟)
 . 5١8 نع ناويدلا (*)



 مو

| 7 00 
 ارويطلا فويسلا مه يرصد . دنويمطافلاو

 2 ْ ظ
  اًروحتلا عومدلاب ان  ْرَحْنَي تايمطاسفلاو.

 . هيلع لوسرلا ىلإ لسوتي تيبلا لآو نيسحلا ىلع هعجفت نم .بناوج ىف هارنو
 « ةمايقلا موي هل ءاعفش اونوكي نأ نيسخلاو نسل ا هينباو ىلعو ءارهزلا ةمطافو ”مالسلا
 ةنسلا لهأ دنع ةررقملا لوسرلا ةعافش ىلإ فيضي وهو « هبونذ هل هللا رفغي ىح

 ] . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هوُبرو اهف اهوبرو مهنأك « مهله شت كسلا ١ ةعافش

 اهبدنيو لون اك هتديحو ليل هتنبا ىلع هعجفتب نيسحلا ىلع هعجفت ناويدلاق قت هتايو

  هيلق ًالتماو انضم ءانعو ءاّمش هسفن تألتما دقو « تاعوطقملاو دئاصقلا نم ريثك ىف 1

 لوح. نم ضرألا وربك نأ بدلا ىلإ بلطي لازي امو « ةقرحم تاعواو تارسح

 ى اهيجانيو « ريبعلا ةحئاف ًاراونأو ًاراهزأو ريرح دعب ًاريرحو ىبثو دعب اًنيشو اهربق

 اهدعب ديعلا لودحت فيكو ؛ ميركلا نآرقلا ىلع اهفوكعو هيف اهتدابع أركاذ .ناضمر

 بلا اهتخأ اهعم ىكييد ع ةيداض ةديصق ق اهيكبيو « امتأ» هنع اهبارغل

 ظ غ3 لوقب كلذ قو « ةقرلا ف

 صضيضملا ىلع ٍضيضملا بلح ىف نزح ٌيضم نيّقَرلا ىف انل
 لب رجب ةعرقلا كتيلقناف: .ءااةيورع ةئاك هان ال ليلا نق دخت دج للظو

 . ًاديدش ًاباذع بذعتيو « هرانب ىربونصلا ىلطصي اًمقيرح قيحرلا بلقناو « ةثراك
 : 2" هلوق لثع اهيلع ح قياناو تارفزلاو تانالاو عومدلا ىوس احله الوفل تيقناالو

 ىراسلا كرا فض .ديشتت دىنلا موقلا نيقلا ةيوب ان

 راجحأو ِبْرت ىوس ىرأ الف قاف ظ كايؤر قاتشأ

 راكنإ ىأ  اهنع كربص تركنأ نك كلاذنلا وق

 رادلا نم لصألا شحوتسا»و اهلهأ نم كَراد تشحيتسا

 . نكي مل نإ مهتاهمأ اوبر نم مدقأ نم وهو ءهمأ ىف هتيثرم هيئارم عورأ نمو

 )١( ص ناويدلا  . 5١ص تناويدلا (؟). ٠١١.
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 ٠ : هلوقب هلهتسا دقو ء نزحلاب اًنقيمع ًاروعش روصي اهل هئاثر ىف وهو ٠ مهمدقا
2 

 هقروملا ”ىهحود تعزتنا»و هقنوملا ىتضور تحوص دق

 ةيثرم هلو . الصتم انين اهل ناي ناك فيكو اهزتوم لبق اهضرم روصي ىحو

 . رهدلا هالبأ بوثل ةفيرط

 107 ةنسل ىريكلا ىكملا مرحلا ةعجاف رع ارئات هسا اقرت لب هنزهو
 مهين اوامعأف ةيورستلا 0 قواد رايب مدن ؛جاجحلا 0 ةطمارملا مج نيح

 اولتق مهنإ لاقيل ىتح « هراتسأب نوقلعتم مهو مارحلا تبيبلا قو ةكم قرط ىف فورسسلا
 179 [زتاه را ءاكب مهيكبي ىربوئصلا ىرتو ؛ فالآ ةرشع وحل مهنم

 رمسلاو ضيبلا ىلع ىرجت مهحاورأو ةيشخو ًاعوشخ ىرجت مهعومد 9 2 . ٠ - . هر هى
 رِطْعلاال بْرتلا نم الإ اوطنح امو مجئامدب لب ءاملاب اولسغ امو 8 2 3 ٠

 0 ُُط الو آدوجس الو ةالص لوؤرعي ل مهنأو ر رفكلاب ةطمارقلا صد ىصمو

 . مالسإلا ضئارف 0 نم اكيش الو ب الو اموص الو ًاءوضو الو

 لئابقلاو سيق لئابقب اهيف رخفي ام ًاريثك وهو « رخفلا ىف ةدع دئاصق هلو
 هآرنو . هلآو اصلا اهيذ رخفي ام ا اًضيأو «هتليبق ةيضيو ةماع ةيرضملا

 ذإ « سابعلا ىبب ءافلخو قورافلا رمتو قيدصلا ركب ابأ هيلإ فيضي هل ةيفاق ف

 ' مهرخافمو مهبقانل هموق دلع ف لوقي

 ِِ ' 2 2 هَ

 ظ 0 '] / اقورافلاو قيدصلا ةهريزوو -هطهرو يىمشاهلا ىبنلا اودع
 اقرخل نيملعلا معيمج اويعأ دقسابعلا ىب نم فئالخ مهلو

 ةفالخ ىضتري ذإ «٠ هعيشت ىف اًنيلاغ نكي مل هنأ ىلع حوضوب لدي ام كلذ فو
 جاهأ هاو . ةوق ىف اهب ديشيو اهدجمي لب «٠ نييسابعلا ءافلخو قورافلاو قيدصلا

 رءابيو «اليوط اهاثر ىلا ى يل هتنباجوزل هؤاجه اهفرطأ نمو ء«شحفلاب اهؤامي ةريثك

 )١( ص تناويدلا (؟ ) 448 ص ناويدلا 4٠4
 ها ص ناويدلا (؟)



 م

 هاجهو (١ ضيغب سحن علاطو مؤش رئاط 2 لع ( اهب هسارعإ بهع تيفوت اهنأ

 : 217 هلوق لثمب ًاراركتو ًارارم
 ًء

 عمسأ دّينجلا نباي الأ

 5 هلم قيرفتلا لع

 مغلا ىلع سعتلا ىلع
 ٠ ع 2

 عمس . فله  تنأ ان
 578 جير

 ا" عمجلا ىلعال اده ك

 عجسفلا ىلع نيحتلا ىلع
 ْ 0 و

 عمدلا رذحت لع

 صعببو لكلا ف هرشلاب اهيف هفصي « ةسماشلا ضعب ءاجه ق('”ةديصق هأو

 مؤشلابو « هلقث ىف ىَوُضَر لبج ىلع قوفتيل هنإ ىبح لقثلابو « ةحيبقلا تاداعلا
 ظ :  9 ليقث ىف هلوق نمو « همؤش ىف موبلا ىزاويل ىح

 م يل

 بجاحلاو نّيَعلا نيب ره دك هتمهوت ليم نه رم وأ

 همظن ام اهفطلأو ٠ هئاقدصأ ضعب نيبو هنيب تافاطعتسإو تابتاعم هناويد فو
 نيدسج ىق ةدحاو حور امهنأك اناكو « مجاشك ميمحلا هقيفرو هقيدص فاطعتسا ق
 نم امهنيب تقوو « رعشلا ةمحل امهنيب تعمج دقف « نيبوث ىف دحاو دسج وأ
 : © اًفطعتسم ًاد'دوتم لوقي هلو « مدلا ةبارق هقثوت ال ام ةقادصلا

 2 رع ْ

 وَ 2 1 »2

 ىضمغو قافجأ نيب برقف
 2 : هَ 08

 ىفعف هقطنم ىّرَأ ىناتأ

 ياو. ىلا نين ترف
 8 لا ”سارلا ا 5 ,

 هباطخ نم ىنجي ىثوملا ىبر

 ناكستاو“ ىعمد نيد دعاب و
 ص

 0 مْكَط نم ع اما لع

 اذه ريغ ىف  انلواحو « ناملغلا ىف اهنم ًاريثك نأ ريغ . ةريثك تايلزغ هلو
 نإ انلقف « هريغو ىربونصلا دنع ةئيسلا ةبلثملا هذه ةددح نم ففخن نأ - عضوملا

 )١( ص ناويدلا 456” .

 )١( جاوزلا : كالمإلا .
  0ص تناويدلا ٠٠١ .

 ):( ص ناويدلا 4٠89 .

 . 400 ص ناويدلا 6
 . لحتلا لسع وأ دبشلا : ىرألا (1)
 ٠ . مقلعلا : باصلاو
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 ريدنتلاو ةباعدلا ليبس ىلع لاي ناك « هلنج نكي ىل نإ : ناملغلا رعش نم ًاريثك
 هيلع بلغيو َ تاريثك ءاسنو تايتف ُْق لزغ هأو ٠ رمحلا برشو ركسلا ءانثأ 5

 ةفيرطلا هتايازغ نمو ©« ةروص وأ هيبشت نع ًايلاغ ثحبب ءهارث ذإ فلكتلا
 ظ 58

 ادج ىوهلا راصف اجزم ىوهلا ناكو اذحلا رواج لدمف ولأ م ديازت

 ادلجلا ندوتسي لاز اه ىوهلا اذهو ىوهلا ىذهوأ مث ادلج تنك دقو
 ىو

 اَدْشَأ تبلغ ىرهلا ىف ٍءابظ نم مكف ٠ قوق كفعض بلغ نم يو

 اَدَقَف مكل تيأر ال قايح دقفك ) مكدقفف نا ردم كس

 دحلا ىلإ حزملا نم ىوحلا لو نيح « فلكت نمولخت ال ةعطقلاف كلذ عمو

 ىأيل كلذ لك « ةوقلا فعضلا بلغي نيحو « ًادلج ناك نأ دعب انهاو حبصي نيحو '
 : 2؟2ةيلاتلا هتعوطقم ةعوطقملا هذه نم فرطأو . قابطلاب

 را سرس 6 2 2 لع ْ 20200 مى ع

 قمر هب ند نيذهب ىرْدي قالا الو هب .ىرذأ مونلا ال
 دام يت ه 2 رم ا. 0 ْ :

 قدكست عيطتست' اامف تلك تقبتساام لوط نم ىعومد نإ
 2 ٠ هى وف

 قّدَحلاهل تلَص الإ ناك ذم  هتروص دِّبت مل كيلم لو
 ل 0 75 م ب تلا

 فرتحاف اهنم وندا ثتدحو هتلجو ران ليبقت -2<تيون

 ظحالي ام وحن ىلع « هل ا ل ل عم ةعطقلاو

 هتدايع نع هرييعتو 2 هيلخ ىلع اهرطاقتو اهقامتسا نم هعومد بعنو ناثلا تيبلا ُْف

 ىف لوألا رطشلا نأ حضاوو «ضاكتلا نم ليلق ريغ اًضيأ هيف قدحلا ةالضب هكيلمل

 اهمظن ةعوطقم هأو . ريخألا رطشلل اًناكم 'ىهيل اًبالتجا بولجم ريخآلا تيبلا
 : "9طمنلا اذه ىلع ىضمت « ةيحيسم ةاتف ىف

 م لى ى 1 هَ .

 رصخلا ىف رانزلا ىرجمه كنم  رّحنلا ىف 'بيلصلا ناكس ال
 1 0 1 2و : ْ سا

 )١( ص تناويدلا (*) ْ . 479 ص ناويدلا 5# .

 . نيبخبا ىلع ةلسرملا رعشلا مطق : جبسلا ( ؛ ) ] .5"47 ص ناويدلا (؟)



 هةموو و 2 ا ع < 7 ع 6

 ردوخ نم ريذغلا ةييش ىلع مظتنم كيفي 000 ناوحقأو
 أ 3

 و و م | ا

 . ىرصلا :211- هه. هيل رض كي ريصاف ل نزشلا ..نسعااف

 ضعب ةمدقم ق رمحلا تعن عضي دقو . تاعوطقملاو دئاصقلا كللذل درغي « اهسلاجيو

 ءانغ نم اهسلاجم ىف ناك امو سنألا ىلايل ضعب تعن اهيلإ افيضم « هحئادم

 نم هيف امو ناتسبلا فصو كلذ ىلإ فيضي دقو . غادصألا تابرقعم راوجو نايقو
 وهف « رمحلا ىلإ عيبرلا فصو نرقي ام ًاريثكو . اهسلاجمو روصقلا لوح ةدتمم راهزأ
 « راطمألا ىلإ اًممئاد اًضيأ اهنرقيو . هيأ, قرورسلاو حرفلا عيبر ىهو ايندلا عيبر
 هنإ اولاقف كلذ ءامدقلا هل فرعو « ةعيبطلا ىف هراثتناو جلثلاب اهنرق نم لوأ هلعلو

 : 210 هلوق ةلك اش ىلع تايجلثلاب ىنغت نم لوأ

 نضيضفم / وب 1 نإف 7 كلغ اب كسودك بهذ

 م 00 5 صم َه ”تىو وذ 2

 ضرعي ردا ىلح فو صض  ايبلا ىف ىلجي وجلا

 ضفتي ناصغألا ىلع درو اذو ًاجلث اذ تتننظَأ

 ِضَيْبَأ ٌنوناك ىف درولاو نولم عيبرلا درو

 وسكي ىذلا «٠ سراقلا ءاتشلا رهش نوناك مايأ 0 وبلا اذهب حرفي وهو
 نعي: وهو + اهسرع هادم وهف « اهيفىلجدت اهنأكو « ءاضيب ابايث زاحشألا
 امنأكو « ناصغألا ىلع جلتلا رظنع احرف « 0 00 رمح سوئك نم هيف

 « ءاضس هدورو ؛« ضرألا ىلعو ناصغألا ىلع ميك ”دورو هنيع ىف هعطق

 ىف هتاذإو هوهلو هرمحلا غرفي ام رثكأ ناكو . ةجيهب ةيضف لئالغ ةعيبطلا وسكت
 ىنملاو خيلبلا لوادج ىلع اهتاهزنتمو اهنيتاسب ىلإ هقافر عم فلتخي ناكو « ةقرلا
 ىذلا ىكز ريد ىو لوادحلا كلت نيتاسب ىف ةهزن اهيف روصيي '''ةيئار هلو . ىرملاو
 ةيحلاصلاو ةاقره لثم نم اهنيب لّئقنتي ناك ىتلا اهارثق ًاركاذ « اهرواجي ناك

 )١( ه4 ص ناويدلا (؟) . ٠8ه ص ناويدلا .



 رح

 فصيو « راهزأو راونأ نم كانه جورملا ىف دتمي ناك امو ةفاراو سايطبو

 بالكلاب هديص فصي امك ٠ ىراوخلاو ناملغلا نم اهتتاقسو رمحللا ىلع هفوكع

 فلتحم نم ريطلل ةآ را روعصلا نم حر اوت أوحي هدايص كالذكو َ نالرعلا تب ٠.٠ كانه

 هلو . ةعرسملا هنفسو تارفلا رهن روصي امك قافرلا نم هعم نم روصنو نب ناو اال

 راذعلل هقافر ضعب عم يتاح هنتاس ف هه ردو كر ريق ةزيكك راعشأ كلاذةءارو

 ١ 129 هلوق ىف انثادحي ام وحن ىلع « هتايتف ضعب عم ضوخو هيف
 يف ً ه 2 0 م

 و و ٍِك . و 0 . 2 : ١

 نوصم درو هرم دخلا قو 9 وذيم درولا هفك ٌّّت لازغ مك

 هتنبا توم. ناك ايرو « نيسمحلا دعب ' نسلا هب تمدقت نيح ىوعرا هنأ ودبيو
 لعلو « ةضغلا معاربلا نس ىف اهتوم ىلع هوهلو هرمخ نم احص دّمتف « كلذ قرثأ ىليل

 : 17 لوقيل ىرح « ديكأ مزعو مزح ىف ذيبنلا نع فك هنأ نلعي هلعج ام كلذ

 نونف ك

 ما : 3 2 9 3

 ىو اضخب كيبتلا بح ناسفف# اذ :ديشلا ”يحأ تحت

 .ىفرأ تيبلا هللا .نيحلا# ايار .1 . اقرأ .ةينلف

 نع اهيف تدع ع ةليوط“') 55 « دهزلا ىف راعشأ ضعب ملظنيو

 فكيو ىرعري نأ ماثآلا ن :م فرتقا ام دعي هل نآ هنأو هيصاعمو هبوذذ نعو 8

 درفي هدجن نأ هدنع عوضوملا اذهب لصتيو . هبوردو قمل قيرط ى ريسلا ن

 رعشلا ىف ىنمسي ىذلا بابلا وهو « ةايحلا ىف ةيكولسو ةيقلخ : حئاصنل دئاصقلا ضعب

 أوت ثثيحت ( بدألا باب مساب هضارغأو « ةبعصلا اهكلاسمو ةأيحلاب رصبلل حئاصنلا ىل ف

 : 9 بابلا اذهب اهصخخ ىلا هدئاصق ىدحإ ىف هلوق لثم نم

 عاضم مْرَح اذ رهدلا لاوط  ٌاعيِطُم ىَسْمَأ ْنَم َمْرَحلا عاضأ

 مرك نم ىملحلا تنأر ]| ملحلا تعطتسا ام رثكأو

 هسعدو هفس ادخأ عبتت الو

 )١( 44م ص ناويدلا .

 ) ص تاويدلا (؟ 788 .

 ٠ 2و 0

 . عابتا اذ تيك رهه هب رحللا نك و

 . 8577 ص ناويدلا (؟)

 . "#8 ص تاويدلا (:)



 م
 ةعيبطلا فصو وهو « هرعش ىف ىباسألا عوضوملا نع نآلا ىح ثدحتن مو

 . دقو . ةيبرعلاف عوضوملا اذه ذاتسأ هتلعج ةشرعم اهيف شاعو اهب شاعو اهل) شاع ىلا
 لب «هدحو قرتشللاو زوضعلا ف مهتفماسخ نمو هلوح نم هو رصاعم ىضم
 . هتايضورب لثملا ترض ىح ٠ هيف هيده ىلع نوريسي سلدنألاو برغملا ف ضي
 ”شعتي مل هنكاو ٠ عيبرأا ىف ضايرلا فصوو ةعيرطلاب امفوغشم ىبورلا نبا ناك انقحو
 نيحايرأاو دوروأا هيف عرزي اناتس هل ذختا الو ىريوذصلا ةشيعم عوضوم ا اذمل
 رعاش قحب وهف . ىريونصلا عنص امك قماولا بحل دهعت اهدهعتيو راهزألاو
 اهنيتاسو اهقئادحل افصاو « اهنم هحورو هلايخخ ىدذغتي شاع « ةعيرطلا ءارعش نم
 شاع امي دقو . هتايح نم هدكو لكو هلغش لك كلذ ح مييصيل ىو ٠ اهضايرو
 اهفصو ىلع هلعج امم ءاهتاندو اهسوئكو ءابهصلا ىف نكلو «ساون وبأ ةشيعملا كلت
 ةعيربطلا فصو لعب ىربونصلا دجن لثملابو «ةيفاعلا رايدلاو لالطألا فصو ىلع
 : )١( هلوق لثم ىف ؛ لالطألاو .رايدلا فصو ىلع

 ساب نم كاذ ىف لهف لولطلا فصو ىلع مقأ نأ ىنافك ضايرلا ا

 سانيإ دعب نم تشسَحَوَأ لزانم نع كلذب الوغشم ضورلا فصاو اي
 سانلا حلم الإ ضورلا حلمأب افك ىَرَت له هيف مال ىذلل لق

 ىوق ريبعت لوأ هنأكو ٠ لالطألا فصو ىلع هدالب ةعيبط فصو ىلع وهف
 امنأكو ٠ ةأرملاب مي ب ال هلزغ هانيأ رو . هب كاملا مهرايد ةعررطب ماشلا ءارعش فغش ع
 لك نع ما هجاملا اهلامجي هتلغشو « ةفطاع نم هيف ام لكب ةعيبطلا ترثأتس
 هلق ال ورصي ةظل لك و هتايح نم ةظحل لك اهل شيعي امنأكل ىبح « ءىش
 نع دانا ةفااسأا كتايآلا ةد.صق كلذ روصيو ؛ هسافنأ باتو هدجو دتشيو
 : نيتاسيلا دحأ ىف هل قافر

 ىسافنأب ىدْجُو ىلع اًّزدتسا الإ -وسجرب ىدُجَو مهمتك أ تدك ام
 ىف دول اذه هب دتشي --ِ عادجو ههرش ا

 )١( ص ناويدلا ١8١ .
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 ىح « سارعأو دايعأ ىلإ هينيع ف ضايرلا لّوحتت امنأكو « راجشألا ىلع رويطلا
 ١7( ليه

 اذإ رينتسملا عيبرلا الإ رهدلا ام

 ةؤلؤل وجلاو

 اهو بْحسلا هيف رشنت لظن
 هلا

 ةتوفاي ضرألاف

2 . ً 

 240 0 ص# 1

 لا امهف اَنَرَص هيف نارازهلا اذإ
 ا ةتخافو

 "روثلاو روث عيبرلا ىلا 9 ىلا رونلا كاتأ أ
 7 لا وللا سس

 0 لب خاملو جزوريف تبنلاو
 وق ع

 روع ريطلاو يسارك ضرالاف

 0 ى م 4

 0 نيئهش ١ كاينغي
 (ه) ا هن و ."١

 ر ءأصو درغ لب ىانلاو ىان ر

 00 /و رشبلاب ةئيلم ايندلاو « رهاوهلاب ء ىلم ناكد هنأك عيبرلاف

 بابلألا بلخت 010 ةقوج عمتجلت اغأكو « « رحاسلا أامهتوصم نابمأ دنع ودشيو

 ] هنتافم اورمأ مدر 1 َْق مهراصبأو مهنويع اوحتفي نأ سانلاب فديو . ةلممحلا اهيناغأب

قلا لع ىذلا هلامج 2 ”نلمأتي نأ ءاسنلا نم هيحاوصب فتهيو
 َ اجاهتباو او ةطبغ بوأ

 م10

 ىرظناف كحيو نآلا ىوق ميرااي
0# 0 

 هيوجحم اههجو نساحم تناك

 7 6 م و

 سج رثو دودخلا ىكحي ادب درو

 1 دل ورك +
 أدب كقو همرحم ”نأكو عيدب

 ًايناوغ نويعلا هبسحت ورسلاو

7 2 0 
 ا" اباجعأ ترهظأ دق ىّبرلل ام

 امماجح عيبرلا فشك دق . نآلاف

 اممابحأ تأر اذإ نويعلا ىكحي

 مفر ريدت دإ سواوطلا سور اان ريتك كل .نارطلا" وو
 ه © مس

0 

 !""اماوثأ أاهقوس نع

 اهناقيس نع ةرمش» تلبقأ تايناغ ورسلا امنأكو « ةيهازلا اهسوءرو ةينارلا اهنويعو

 5 7 ص ناويدلا )10

 5 رهزلا : رّونلا )0

 مترك رجح وهو زوريفلا : جزوريفلا ()

 . نوللا رضخأ

 نينفشلاو « مامحلا نم : ةتخافلاو ىرمقلا ( 4 ) .

 . ريفاصعلا نم : روزرزلاو « ماعلا

 . برطلا تالآ نم : ىانلاو ىانرملا ( ه )

 . 454 ص ناويدلا )١(
 .بجع عمج : باجعأ 62

 .هأز ىجسفنب رهز : مرحلا (م)

 . قاس عمج ناقيسلا : ٍقوسلا ( )



 و

 ضعب فصوا هتاعوطقم نم ًاريثك درفيو . جيهبلا رطعلا وحلا اذه ىف .نضفرلا قيرت
 راهزألا ظعأ وهو «١ سجرتلا رهز هكلمب ناك نك هنيمل كلع رهز نكي طا راهزألا
 .2310هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع اليوط هب ىنغت دقو : هيف ًاراشتنا اهريكأأو ماششلا 2

 9 طشَو نهظحالل نم : سجرنلا نويع نم ند تيأرأ
 نيدنسسلا ظلك قوف ٍدرمزلا بضق 2 ىلع تيقاوي نع قّقشت رد
 سململا تامعان نارفعز 00 ظ نيغأب . َنيِبْحح روفاك نافجأ

 : هلثم هب اًبجعم ناك ذإ « ىيورلا نباب ىدهتسي سجرتلل هفصو نم ريثك ىف وهو ظ
 : درولا نيبو هنيب هرعش ىف ”ةرظانم رادأ ىورلا نبا نأ عضوملا اذه ريغ .ىف نر رق
 هقرش هناو فوزلا ىلع هلضف ”دكؤي ام ججحلا نم ًادروم سجرغلا عم اهبف فقو
 .درولا اهيف رصن "٠ ةعوطقم ظنف هضراعي نأ ىربونصلا دارأ امنأكو ءالامجو انسح
 :7(2 لوقي اهيفو ؛ د 0

 رارغصا َراهّيلأ ىرتعاو ةَرْيَح اذ ْتلَعو ةرمح كاذ تلعف صا ظ لاو . ها كر . ن8 ا
 يدور . 7 ط ه 1
 8 را نهتاثل ايانث نع ابجع كحضي ناوحقألا ادغو

 ع 2

 5 راثآ همطل نم اهءف راص ادودخ قيفشلا رب اهدنع

 2 هباذأ ىبحح ضخ 1 نزولا ايلاب ماقمسلا رضاو و ٠ ء ' - 2 ٠ و وك 8 لآ ْ

 لئاصق 5 قشمد 0 6 ةليمحلا 56 فصو مو ماشثلا ا نم 3 فصو

 اهتاهتسا ةئمو تايبأ ةعبرأ ىهو « بلح هنطرم ىف هتديصق اهنم عدبأو « ةعيدب

 رارفسا ةطسوب ف نفعا رعزن» تاوحتقآلا (8:) ظ .١م١ ص ناويدلا )١(
 . نانسألاب هنوهشي كلذلو « ةجلفم هقاروأو ْ ْ . غه8 ص ناويدلا )١(

 رمحأ ريبك درو : قيقشلا )١( . 78 ص ناويدلا (؟)
 . رفصأ تين : رابلا )0



 ؤ لك

 ةةيدملا فصو مث ءاهكريو قيوق اهرهنو اهارقو اهتاهزنتم فصو ىف ذخأ مث « بيبشتلاب

 ظ : ''لوقي هيفو اهعماجو اهسفن

 هإتح نسل مس انلا يلب نع

 اهامترم 2 عىش ملف أ ٍرَبدم قارمو

 اهارُذ مجتلا ىَرْذ تل الط ةنذكم ردو

 انيفانيب ذإ كيش ا كاي نأ هيب

 اهانبام ىرسك 3  ٍِق ىنتبم اهآل ول

 اهراجشأو اهثوح ةعيبطلا فّصوو : ةيملعلاو ةيبدألا اهتاقلح نع ثدحتو
 ههايم ةلوحضب اًحرصم قيوق رهن نع ًارارم ثدحتو « اًمعئار اًفصو اهراهزأو

 قيقن طقف هيف امنإو لينلا حيسامت نم الو تارفلا نفس نم ءىش هيف سيل هنأ
 : 217 لوقي هيفو بلح هب رهتشت لقت مظعأ قتسفلا فص نأ ايغيط ناكو . عدافضلا

 0. هم 2و ءء . : ٠ هم ّّ 9 ب َ 0

 توقايب ,ىدعم ارد ك4 دهم ستم هرب رجح 2 ةفوملم هدحربر

 ٠ 2 ٠

 فصو نحيي ناك كلذإو :ءايشألا قئاقد ةظحالم ىلع ةردق هيدل تناكو

 ههبني ىذلا حابصلا كيدل هفصو هل فرتعو هب رهتشا امم « ًاقيقد ًافصو ءىش ىأ

 هب نولي هلبق ءارعشلا ناكو « حوبّدعلاب ىمست ىلا حابصلا رمح هعم قافرلا هبنيو

 را ل يرش رست راع مشل ناجل
 م اه 200# هه رض 2 0 0 3

 'ادوهجس» حبصلاوعدي وهف ىّركلا لم اديرْغت ةكولأي ام ليللا درغم

 "ادوسلا هفارطأ نم ضيبلا كحاضت ١ هبناوج خرم ًافرطم نربالك

 ادودحم سيل ام امهيف ةدج نم 2 هل ناكردي قيقع "”يَصَفِب نار
 - ّ را 8 1 2 َ 1

 اديروت درولا اهنع رصق درولاب  هتدالق تسيق ول دلقملا ىلاح

 . مونلا : ىركلا ( :) . ه٠" ص ناويدلا )١(

 . 477 ص ناويدلا (")



00 

 520 ا ةقرلا ُْق ةصاحختو ع صنسقلاو كدمصلل هقافر م جرحي ام ًاريثك ناكو

 تارنلا نم كمسلا نوديصي دقو « ءاملا ريط حراودلاب نوديصي وأ نالزغلا بالكلاب
 ىذلا هداوج اهيف فصي(ةيئاط هلو «هراعشأ ىف هفصو دجن كلذ لكو.كابشلاب

 هدي امأ : ءاضفلا ىلع دقاح هذأكل ىبح ةعرسلا نم هنونج "نجح دقو ديصلل هبكري
 : لومي هيفو ء هريسط وأ املا ل ىلع هقاطيس ىذلا نيهاشلل ربنم اهنأكف

 هرم 2 4 مي 6 حاس
 طرق ريطلا تنذال هبيبلخم امناك

 لنرد داكي الف سوف نع جرحي مهس هذأك ىح هيصم ةعرس روصيو

 ًاروصم « ديصلا بالك نم هعم ام فصو ىلإ هكرتيو . هديصب قأي ىتح رصبلا
 ريغو نالزغلا نم ديصلا سئارف ىلع اهضاضقناو اهتئيهو ىرخألا ىه اهتعرس
 : لوشي أهمفو 2 نالزغلا

 م رار م ىف هر هر

 .طسسلا 57 .اهنيوطن الملاب تالكاوم
0 

 رس لج 5 ا 2 وي »ع
 0 0 ١ 2 ص ٠ ع

 ذعف نع م سوم ن يبادأ امناك

 0 .طعترمجلا حلق نع اهنافجأ امامك

 ا( 00 1 م 1 55 5 32 8

 ع 0ث دعد هيلع 8 7 لذر هلا عدس م ل روراصن نأ ىلع ةيريوصتلا هةساح هتدعاسو

 2 5 . : 5 ىو 7 5
 )ع أمنع لك كيما 0 كالا مدعي هأرثو )م 0 رسهلاو ناد رجلل ةرد وممت كالد نم

 بانذالاو ناذالاو ميطارخ ا ةقيقد ناذرحلاو « سأرلا بصتنم رهظلا بدحأ رهلاف

 بقنت فيدو ءىش لكل اهداسفنإ نع ثدحتي مب . باينآلاو رافظألا ةداح
2 

 َ لرقي ُ داصرألاب 7 ردهأأو ُ بارشو ماعط لك نم اسيمهتلاو ناردحلااو ناطيملا

 1 0 ْ 9 2 ريموت ولا

 باوبالاو فوقسلا ءازإو اياوزلا ءازإ هفرط بصأان

 تاديملا رو تكن تاكا واو عي ظننا سيلتا ل ةرضلا تعيس ما د ها” و 5 ىلا .مو# 2 ا
 . | 2 ل صا ها ملا 4 0 م 0

 هناكو . ءانحلاب هيضخو . ةداللقو اطرق هسيلا دقل ىح هب هحرف انل روصيو
 0 سس 1 م ل ْ 5 ع . مست 57 5

 كد لكو « بائع لع ءارمجلا اهمعادقأب ىشمعي «٠ ا|سيفن ادمع ةدلمم سو رع

 0 ا ا - ا ا و ير ب جم ا شل

 )١( ص ناويدلا (؟) . #78 ص ناويدلا 45١ .

 (١ قشت : طعنت .



 م١

 ى هلوق هريواصت نمو . امربم ءاضق ناذرحلا ىلع هل ىضق ىذلا ثيللا اذهب حرف
 .( م 0

 ه5 , م 2 ًّئ
 ال اهيف رانتلاو ١ ىتفلا ارمع ابهناك

 ىربونصلا لايخ ب صخب دهشي ام انفلسأ ام لك ىف لعأو « : ةفيرط ةروص ىهو

 لفحت روص روصلا ولت ةفيرطلا روصلا لسري لازي الأ ٠ اقلاح الايخ 0 هنأو

 كالم افغش ةعيبطلاو ضايرلاب انفوغش كلذ ىلإ ناكو « اًباجعإ هئراق سفن ذم اب

 . ةيلاتلا روصعلل ةودق هيف حبصأ ىبح « هساوح هيلع

 . 486 ص ناويدلا ( ) ١



 سررداشلا م سصقلا

 . ءاجحلاو حيدملاو ةسايسلا ءارعش

 نيسابعلا ءافلجلا ءارعش

 عراصي ناك ىذلا جراوحلا بزح نأ لوألا ىسايعلا رصعلا باتك ىف انفرع
 بارسأ الإ ذئنيح هنم قلبت لو « هّراَوأ دمت ةفينع ةعراصم نيومألا
 لو « بارسألا هذه فجت تداك ىناثلا ىسابعلا رصعلا اذه ىف انك اذإ ىبح ةليلق
 انه مدجن دق دارفأ الإ جراوحخلا نع عفادي وأ ىجراخ هنأ نام نع د
 00 دق راكفأ ىه اإ « ةوعد رشن ىلع اولمعيوأ اسي زح اونوكي نأ نود كانه وأ

 ىنغتي نأ نودو حالسلا اهلجأ نم م لفحي نأ نود نكلو «؛ اهات دقو « صخشل

  .بهذمو عيشتلا نيب هتوعد ف جزم هنإف جنزلا بحاص نم ناك ام الإ « ًارعش اهب

 لتف .لحتسي ناكذإ - تعوأ اذه ريغ ىف انب رم ام و>ن ىلع جراوخلا نم ةقرازألا

 هيب «مهلاصئتسا ىغبني ًارافك اًعيمج نيملسملا ىريو مهءاسنو نيملسملا لافطأ
 جننزلا ةكرح ةرئاثلا ةكرحلا هذه ىتح نكلو . 0 بهذي ناك ام وحن ىلع

 اهبحاص معزي وأ عزت تناك اهنأل  جراوحلا تاكرح نم ةكرح اهيمسن نأ عيطتسن
 ناك امنأكو . ءارتفاو ند ءارهزلا ةمطاف ىلإ هسفن انسان ةيعيش ةكرح اهنأ

 . ىولعلا تيبلا ىلإ هتوعد بسني هلعج ىذلا وه جر اوحلا يهاذم لالح.مضا

 تدادزا اهلعل لب ءرصعلا اذهى دمخت ال هنارين تلظ دقف ةعيشلا بزح امأ
 «ةاودلا قرشو ناتسريط ىو زاجحلا ىف نييولعلا نم نوروثي اوذاك نم ةرتكب ءالاعتشا

 ىلع هلعشو هفئاذقب ريو اهرصانيور اهرزاؤي ريثك رعش تاروثلا هذه ءارو ناكو
 مهترتك تناك دقل لب « نييسابعلا عم في ءارعشلا نم ريثك ناكو . نييسابعلا
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 اذ

 مهل نوليكي اهلومأو اهنئازخ مهيدديأ ىو ةلودلا باحصأ مهنأل ؛ مهعم فقت ةرماغلا

 سك نا رشد نإ لب 3 مهتاع دو مها كم 0 نأ أيعييط ناكف َ المسك اهنم

 هع و . 2. .٠ 5 9 و . . نإ 3 * ا - 1 8

 ةفلخلا أذه نحمل 6 نونطسب م رم درا مهسفنا 0 ءارعش

 ةفيلخلا مهن اكو : رداندو رد نم مهيلع رلةسسس أم ءاممأ كاذ وأ ىسايعلا

 .مهنم ناكو ٠ رصتنملا لثم نغطضي الو ىولعلا تيبلا ىلع لمحسي ال ىذلا لدتعملا

 ثرححب هرمأ انب رم دقو « رصعلا اذه ءافلخ لوأ لكوتلل ا و ضخبملا لماحتملا

 ىف هيبأ -ٍ ةرايز كلذكو 9ك ةرايز نم سانلا عسنسمو هضرأ وح نيسموملا ريق

 نم مهسفنأ لع نواخي هدهع لاو ةميظع ةنع ىف بلاط أ لآ أدغو ٠ فحجنلا

 ' ىلع مشب مي نب ىلع لثم نم رع اش وق هيأإ برقتو . سبحلا نم وأ لتقلا
 .2و ع .

 كن أم لل دع ل ايرلحا ١. لوك اشي رعت | 2000 5256 أهأ 3 انفلسأ 0 هن هللا ىصر

 نضر 2

 نيتلش الإ ةمميي | شلا ىلإ بند ىل سيل
 1 رو 2. 1 2 م

 نيرسمعلا 2بحو ان  اافع نب. نامع بح
05 

 «فسلا لعاوم هلأ انحبوام «باطخلا نب رمعو قيددصلا ركب ايأ نيرمعلاب دير

 ىك ءارعشلل ةناوبأ لاو حتفو ٠ . ةعيشلا تسقسمو 0 2 : لكوتملا بهذم 0 هنأو

 نيح رام ةفالخلا انيدي وار ةيزلا وك هنأ ىلع نهري و هتيب اوحدي و هوحدعب

 ينك اذ ك.ف 5 أارعشلا فرعو . ةعيشلا و مهعم كودي نمو نينو اعلا هوجو ُْف

 نم هوتأو « نوريثك امهريغو بونحلا ىبأ نب ناوردو مهحلبا نبا مهمدقت هولغتساف

 نم هيلع لبقأ ن 2 تاكو . .ةيب رعلا ةريزحلاو ةرصبلاو ةفوكلاو 00 قب جلو اك

 نيثالث ن هم 0 ةديصق هدشنأ هيلع لخد اذإ ىح ؛ ؛ييمع ردا : ميشا ولأ ةفوكلا

 ارا ايديشا او

 تملا لق كفا لبقم رّيخلاف ,ابقأ

 لكوتملا هج» ترص أ د!

 ككل 30 ف صناق 0 بسن لكل مهرد لأ هلأ رمأ ىح اهنم | ىهننا نإ مو

 ( ةيرصملا ينككلا راد عبط ) نانكلا 2 يي اا فايز رمل 60 0 ٠

 . 59/14 . 879ه ص



 مب

 هئابآب اديشم ةبسانم لكى هحدمب ىرتحبلا هباكر 4م حورتيو ودمعي ناك . مهرد

 لمع لك ف هل ةيعاد هيشب م 9 لوحتيو .هلدعو قد عل ٠ ةةمامأو ةوينلا رونل 0

 .نب مكب صام ةربع ص لرجل حئادم و نمو ٠ هلامعأ نم

 سانلا لخدو )م قوع 3 لكوتملا ضر ََ هني واود َْى لمعي 0 لازب هد ناكو ا

 نيب فمي لكي و )م محارب د لخدو »ع هصرع نم لاليإلاب هنوئنهي مهتاقبط لع

 4 نيللهملا نيجهتبملا ْخ اضيوتر هاالهم هتمااسب اهمف هننهب ةديصق 0 وحن ةياذب

 ْ 0 ل اهيفو

 دست وو راى 8 ةيقلا 38 دبل
2 . - 

 ريثتسملا ةَايض ايو ن ملاعلل ظ ةمحر اب

 1 ما 2 ' ا ٠

 رونو ىدهب هل ترهظ ىلا هلا ةجح أر

 2 تبعل 1 « همامإ حدمب ةعيشلا ةالغ نم لاغ ءزإب اننأكو ةحضاو ةغلابملاو

 .. .نيلطافلا لبعامإلا بهذملا ُْف ع ارو ( هللا ةجح » ةملك دعب اهف

 0 فنأ نيسمخب هأ ر مأيق 3 ةديصقلا 3 : نيك لكوت | تارمطسو نأ اعل

 نو ريثك ناكو ؛ . هب . عمتني هد "لاييخ هيلو نأ ىح 3 2 نب هللا اس هرد زو ىلإ مدقتيو

 | ا : ع . 4 5262 7 5: 7 : . وع ١

 نو يارب لاثمأ ل م بادتكلا رابك ىبح . ليزحلا ءاطعلا اذه لثمل مهباعل ليسي

 نم ناكو : تايسانملاو دا ايعأآلا ن ' , صيصلا بدو زيثنب نولاز د أم اوناكو 3 ىلوصلا ساي |

 زتعملاف رصتنم ا ٌ ةثالثلا كانا دي ةالوأ ةعببلا لكوتملا لهع تابسانملا هذه زيك

 ىذلا رصفلا 5 ىو ةدالوأ 0 همف راس ّ اينير اسيكوم كلذل مسصو )م ديؤملاف

 | ا لوصلا فكو هيلي نكد اولماكت | املق ٠ همأإ اولخدف سانلل نذأَو سورعلا "ا

 7 هل نذأق داشنإلا ى نذأتساو « نايفصلا

 تالا

 : ا ؛ 6 َّس 0 ْ صاو سس ص ها 50 ١

 كييايستلاو ٠ زازعالاو :رصخلاب 00 ةطونم ىهو مالسإلا ىَرع تحصر

 ْ 1 0 1 : رج صل : 2 ماا ف ْ :

 دوهع هالو نه ةفالخلا اوفنك  ةثالثو ررشاه نم ةفياخب
5-7 

 ةيرعش عيما# عم ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ١4/ 1١١4. (ىباسلا ةعبط) فاغأ )١(
 . ١8١ ص ىرخأ 4/1١١ (بتكلا راد ةعبط) ىاغأ (١؟)

 ةنحل عبط ) ناويدلاو ١8١/84 ىربطلا رظناو



 ن6

 ساه مج م
 هم”.

 - هاا و .

 دوعسي هدعس ملط نففحف  هرامقأ هلوح تفاوت رمق
 يا

 دود جو ندفنأ مرْكأب اَرَعَسف مهب تفنتكاو ءابآلا مهتفنك

 هرصتتلا هدعب ىلوتيو . اهلثكب دوهعلا ةالو هل رم و مهرد فلأ ةئامب لكوتملا هل رمأف
 ىغتيو ٠  نمألا مهيلع دريو ىذألا مهنع عراب ىلأ لآ نع ةنحلا عفريف

 م ةعيشلا ءارعش ىنغتيو « هريغ ىغتيو ىرتحبلا ىنغتي « عينصلا اذهب هؤارعش
 3 بأ لوي هيفو + .نيعتسملا هفلخي ام ناعرسو - ىاهملا دسع نب. ؟''ديزي لاثمأ
 0 ] 2 ىرذالبلا ىحب

 :ساص .كنأ ”ةكتلا لق ا ككل 5[ ىطضلا ذرب نأ ولو

 ةيكانمم  هفاطعأ هذه من | هتسيإو يا

 ةقاللا هي. تدقما واو ع ذيع ارعاش.ناكو + ويعملا هدحب ةفالخلا ىلوديو
 : ءارعشلا نم ريثك هدصقو « ةيرعشلا هتاكلم بصخ ىف هللا دبع هنبا لثم ناكل
 ملستي دكي ملف «فصقو وط بحاص ناك ذإ هئامدن نم ا وأ هزئاوج اوذخأيل
 لعوبأ اًمذهم هدشنأو هيلع لخد نمي ناكو ) مه هناا حتف ىجح ةفالحلا ديلاقم
 : 9 هلئاق ريصنلا

 القز < لاق

 ةباصن ىف ًاتباث كلملا ادغو ةهبام ريخ مالسإلا رهأ تأ
2 

 ةبارتغاو هل دعب الهأ انئمطم هرارسق ظ ارقتسم

 .سامغناو وهل هيف ناكو « تاونس كيد وأ اماع نيرشع وحل لمتعملا ةدم لوطتو

 قفوملا هدهع ”ىلوو هوخخأ اهّنفك « لاملا نع ةفوفكم تناك هدي نكلو . فرتلا ىف
 هراتخا امن أكو . هعورأو مزحلا ىناعم 0 مهمزحأو هرصع) ةديكش سابعلا ىب دشأ
 ءاضق اهيلع ىضقيو ةمراعلا مهتروث ف مهبحاصو جنزلا لزانيا هيخأ رصع ق ردقلا
 - ةيبرحلا هداجمأو هدهع لو ىلإ ةفيلخللا نع ءارعشلا فرصني نأ (رغيبط ناكف . امريم

 هذه انروص كقو ةيناث هيج نم داتا بوعي 2 هيج نم جنزلا مم هعئاقو َْق

 .85/4 جيرم (6) 0 هم /6 بهذا ورم (1)
 . 48 // ٠ ةرهازلا موجنلا (؟ )



 ساب

 ًاروصم ىئاطلا دّنسف نبا لوقي رافصلا عم هعئاقو فو ٠ عضوملا اذه ريغ ىف عئاقولا
 : (١!هراصتنا

 بقاث باهش نم ىضمأ هللاب ١ قفوم نيماسملا دهع هىلوو كا .5 7 2
 بئاونل رخآ ْفَرْعَي سانلا ىف هلثم ام ىذلا برع سرافاي

 انب ًرمو . اًمزحو ةيسورفو ةعاجش هيبأ لثم ناكو . دضتعملا ةفالحلا وتو
 هانم م لك زهتنيو ةفلتخلا ةايعألا 6 هئنهي وهف فورلا نبا هحا دم نس 0

 »ع واب [يوصت هدع اه روس ىلا خيرا زوج 4 6 نع رق ناك

 ى هقوقحو هتيب نع ًعفادم تا ولعلا 5 ءانبأ ءامأ ان اع هسفن نم درج اغأكي
 هيلع غيشسي و دضتعملا هي هيبأ دعب ىتكملا ىلوتيو . هنع انثيدح ىف كلذ انب رمو  ةفالحلا|
 ردتقملا ةفالخ نوكت مح م هريغو كيوصلا ركب وبأ اهنغبسسي انك « هحئادم زتعملا نبا
 لاوذلل اًميلط ءافلخلا مهحئادم نومدقي ءارعشلا لظيو . ا ى ةلودلا ذخأتو
 رصخعلا ءارعش نم ةئالاث كلئع فب نحو . ماسي ن نأ ريغو ' 5 :نأ لاثمأ نم

 ا ا مجنملا ل نب لبعو بونحلا ىفنأ نب ناورم معو ٠ هءافلخ اوحدم املاط

 . ىلرصلا

 "9 طمسلا وبأ بونجلا نأ نب ناورم
 ءةماهلا مهنطوم لصأ « ىدهملا ةفيلخلا رعاش هع نأ قي ةاورم ةينع

 نأ اًنيعيبط ناكف «بلاط ىلأ نب ىلع لآ ىلع نعطلا ىف هادنج كلسم كلس دقو
 نييولعلا هع ءانبأ ىلع هقدنح نم غلب دقو هرصق باوبأ لكوتملا رفعج هل حتفي

 )١( /و ىربط ٠١ه.

 )١؟( باتك ى ىتملاو ىضارلا رابخأ رظنا
 لوصلا قاروألا .

 رعشلا هراعشأو ناورم رابخأ ىف مجاد (١؟)

 زتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو ةبيتق نبال ءارعشلاو

 م#» ©« ه١/ +4 بهذلا جورمو 845 ص

 م ؛/9 (ىباسلا ةعيط) ىقاغألاو ؟١٠/ ةىريطلاو

 نبال تسرهفلا»و ١677/1١ دادغب خيراتو
 قابزرملل ءارعشلا مجعمو 6 مدنلا

 نايعألا تايفوو 74 4 ص حشوملاو 87١ ص

 4407 / ١ ىدادغبلل بدألا ةنازخو
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 5 5 000 . 3 5 . ١

 هرعشب الو هب بجسعي نكي مل قثاولا نأ ودبيو . عضوملا اذه ريغ ىف هانرومص '
 هر دب داق ىلأ ن 0 ,| 5 تنعي لكوتملا هلرعي ةؤاللا لو املف 1 ةهأع جلا نم هأمنف

 لكوتملا تاكو حبق اني يور فا ربا اهيف مذ ايو كتلة مصل

 تام ىح كي دج نم ريماسعك هالام بشخ نم رودست 0 هب ذعو هلاومأ لع صيف لق

 : ناورم هيف لاّمف

 ى ْ ١ ْ 0 و 37 2 5 ريغتا 22 0

 رصنلاو حتفلاب هللا ىلاتآ تلقف ةمانحا اآلن ةتيايزلا ىل ليقو

 0 نا ء 1 ع 2 م رع ْ 1

 ردغلاو ةنايخلاب 5 ىبلاف  ةّرمن»- ردغلاب تايزلا رفح دقل

 تراص نإ أمو . ًارفن هي ب و ءروذتلا أذه لم نم لو تايزلا ن "نأ ناكو

 هرمأف , نيفلاسلا نيشيبلا هديشنأو لكوتملا ىلإ راط ىح داود ىبأ نبأ ىلإ ةديصملا

 هيلعو « نينمؤملا ريمآل هت دوا هافن قثاولا ناك « ةماملاب هنإ هل لاقف . هراضحإب

 ىلإ هب ءىجو « هل تيطعأف 1 اههاطسعس ُ لكوتملا لاقف « راثيد فاالآ ةتس : ا

 ] : اهيف لوقي ةيمال ةدمصق هديشنأو لكوتملا ىلع لخلف 2 دارا

 م ٠ 1 9 0 2

 لحشتي "الو بلط الب تءاج ةوبنك ردقعج هف المخ ةسلاكل

 لبا يتلا نا هيمي نقب "طاطا الإلا هدو
 « أارشن هيلع رثنت ةقدغلا لكوتملا تابه تذخأو . مهرد كتلأ قينيخي هل رمق

 هيف ذخأ ام ناكو « هاياطع هيلع غيْسسي لكوتملاو . حئادملاب هيلع حوريو ودغي وهف

 : ةثالثلا هئانبآل دهعلا ةيالو دقع نيح لكوتملا اهدشنأ ىنلا ةيلاثلا هتديصق ًاريبك الاون

 : لوقي اهيفو « ديؤملا مهاربإو رتعملا هللا ديعو رصتنملا دمحم
 ارق و وت »م

 ةثالث ىذدِهَي نم هللا هب ىده ىده رونف دمحم  اماف كالم
 وع 2 . هو 0 3

 م ام 7 ىو ريف هلا ق تاهمدش ش هنإو م كبع وبأ اأمأو

 00 8© مح : ٌّ هام 1 14 : رو 0

 لدولابو ' كيعولاب فو ىفت ةدصع مهأر يد! 2 لعملا و وذو

 30 ه2 ْ 2 يم عأا 2 0 ٠

 ىدهم مهلكو كسر مهشن دو ىدعه 07 00 مهلواف

 5 : ع 6 دما نع 59-5
 مس ] +٠ 4» ٠ 0 ٠ 4+ 2: مج تك أ 1 َ :. 2 ' .

 هلع 9 52 ب ا وح - ل ا ارك ممسكا ها هز 59 اك 0 أ ىهل اريد ا ْإ 3-7 ٍإ ألو
 "ا نبل و - 0 : 7 25 7 . ٠ شت ا نإ ١

 م 1 ِد 0

 ١ !ة رجع 1 : 0 7 ب

 4 مص اير م
 أ



 نواح سانلا بر ريخت

 ل نبا ناك ع لأ هعابض ا د لئنيح

 3 ارفعج
 دان يعلا 0 وأ كا 4

 4 2كم | نم بناوج َق ةر ال دنا حيدملا أله لك نم مأ لعلو َ ناويدلا

 4 0 0 دج كلذ ف 0 ةفالحلا 2 نييسايعلا قومح

 . ةعبرشلا

 ٠ طمنلا
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 هو

 ب

 ْ ظ َ ظ

 رمعج ةسفيلخلا كلم

 "م

 7 .بسح ةثارولا ه5 تنلا دالوأ لع مدقم لا
 مع ل ةهدلا هتءايصق ديلزع كلد روصي مد ريخ نمو

 هر

 ةمالس ايندلا» نيللل

 ظ ؤ 0 ّمالُق اهيف مهل امو تت انبلا وني ثارتلا وجرب
 ةمامالا رت ال ُثنبلا»و ثراوب سيل رهصلاو

 ' ةثارولا ذخأ ّ 1 6

 و ير ل لم ايد ف تا

 ىستتاو ( ةيصرلحم فأ ن ش

 3 ؛ ةفاللخلا َْق لو سرلا ةثارو نم هنوع 0 م ضو تاو اعلا لع درلا 2 ضد هب

 اردد هزل ةحط افا ةذلمللا ”ءانبأ 7

 الف اهم
 ؛ لع ةرهاصم نأ ىلإ تنانالا 2 جوبساوأ ريش وهو

 فرو ى <
 هم"الع ْ مكمول

 هيلع لوسرلل تلال ىلأ ن

 ار ىلا م06 تنيلاو 5 50 ةمطأف ةءايسلا نأ ىلإ ريشي اك « ةثارو هل جوت ال مالسلا
 ؟ اهلبق نم ةمامإلا ثروت فيكف ع ةماعإلا احل قحت الو نيملسملا ىلع ةيالولا
 هددقو « اًجاهتبا ةديصقلا عمس نيح لكوتملا راطو . كلذ ىف ةحضاو ةعيرشلاو
 لكوتملا رمأو ٠ رصتنملا هليهع لو هياع حج 6 ح عبرأ هيلع علخو ند درحبلاو ةماهلا

 ىخاتيإلا اند ريضصتنملا هنبأ رشاوهسأر لع ترعدف رانندن الآ ةئالثب هل

 ًارهوج هش اشح هنإ لاقيو هل مارك | اشيش اهنم وه طقتلي نأ نود هل
 : هلوق هيف هلام

 اهل اطقتاب

 5 رط ندو م

0 0 | ّ# 

 ٠
 0 ! را : 0 ٍْإ كك 0 5 7 , 3 3 أ 1 ىلا 0 هل م8 )ُ عبشم اف مس اهل فتيل ل اك 1 ول 0 5 9. 2.

 , ملأ ,يئام ماطعأ لكوتملا نإ هيرصاعم ضعب لاقو



 ما

 لوحو هلوح نم ءارعشلا ضعب سوفن المت ةرماغلا اياطعلا هذه تناكو . ةوُمسنكَو بهذو

 ىح ىجاهألا ضعب هعم نولدابتي اوناكف ؛ مهزئاوج هتزئاج ولعت نأ ادييح لدرتلا

 ناك لب تمص ناورم نكي لو ( هعم ىجاهتي هارن مهنلبا ن + ىلع لثم ' هبان رعاش

 ق هل ةديصق ةحتاف قف لاق مهجلا نبا نأ عقوردو.« ءاجملا لإ انانخأ ردابي

 : لكوتملا

 ع ربع < 2 2 ع عا

 رفعج ةفيلخلاو َجَلْيُأ قحلا»و دمحم ىبنلا»و ٌربكأ ُدّلا

 . هنم ًارخاس هل لوقي هردابو « هركف لمعأ ىبح « هلوق ناورم عمسي دكي ملو

 : ةرارملا ةديدش ةرم ةيرخس لب ةديدش ةيرخس

 ائَأف 2نينمولا ريمأ حدب ًةديصق لرقي نأ رمْهَج نبا دار
 انأ الو : لاقف رهط ىلع تسلف  ٍةماقإب نلجعت ال هل تلقف

 أايقسلاب اهلهألو اه وعدبو آدحن هبف ع قيقر بيسي هحئادمل م .ناكو

 ) بيشلا نع م ثدحتي ةدمج تاسأ هلو . ةريصقف ةماملإ وأ مهل“ ةروز ىمتيو

 - : كوقي اهيفو « ىضاملا هبحو « هدوهعو هدهعو بابشلاو

 ريغ وذ رهدلا نإ برغت فرص ةعلاط ًمويلا لع بابشلا ٌسمش
 رفحلا ىلإ انرِص ىتبم ىلابن امف هتشاشب انع تضم ٌبابشلا اذإ

 - مه سا وع و 2 و

 ديسلاو ,عمدلاب تلجك نضال ايلا ا للا قفا اذن

 رقبلا» نالزغلاك دئارخ اهيف َةَيَلرُم ناعظأل ايْعَرو ُاْيقَس
 رذحلا رئاطلا دروك الإ ناك ام ادم ىفداز ًاعاد» ههتعَو

 . هرصع ىحت شاع هنأ ىلع لدي امم جورملا ىف ىدوعسملا هاور زتعم لا ىف رعش هلو

 ىعي ه دج لثم ناك هنأو هتيرعاش بصخ ىلع لدي ام هراعشأ نمانمدق امف لعأو

 . ةوالطو ةلازج نم اهيف امب هيعماس قورت ىح هظافلأ باختناو هراعشأ لقصب



 ا

 مجنملا ىبحي نبأ '' ىلع
 دج نإ لاقفو « هب ص خو نومأملا دي لع ىحي هوبأ ملسأ ىم ىسراف لصأ نم

 نومأملا ةيانع هتلمشو . هرمأ بحاصو ريشدرألا ًاريزو ناك جرزبلا ماسر بأ ىحي

 نومأملا طالبب قلأتلا ىف 8 9 ذحخأو ٠ هر امهيلع ىلاوتو « ىلع ا وه
 هنيب مث +٠ ىبعصملا , مهاربإ نب قحس | نيب همر لع ني ةلصلا تقوزر عفنلاو

 لكوتملا هي: تجتعأو 0000 هفصوو « لكوتملا ريزو ناقاخ نب حتفلا نيبو

 ةياورلاب  عساولا هملع كلذ ق هدعاس ء« هئامدن ريكأ راص ىبح « هنم هب رقو

 عم «فرطب بدأ لكو ماع لك ن٠ ذخأي وهف نييعوسوملاب هبشأ ناكو . رابخألاو
 0 : هدعب ىلع ربصي ال لكوتملا ناك ىبح « رداونلا»و فئارطلا رايتخا هناسحإ

 : اًضيأ هيلع بلغف رصتنملا هفلخو « رانيد فلأ ةئامتالث هب هلصو ام عومجم غلب هنإ
 هدلقت ام ىلع نيعتسملا 5 رق : ةرضح ا لامعأ هدّلقو 2 هئاسح عيوب لع هم لقو

 نب ىلع هتمدانمل هبلط نم لوأ ناكف «زتعملل رمألا صلخ مث . لامعألا كلت نم

 قاويدالا ةهلقزت ةاةلصوو هيلع ملخو ءاقل لمجأ هاقلت هيلع مدق نيحو : ىبي

 هن لقوا ناقش هتقلا .نيكاتوةلفاع ةلضصوو ءافذتلا عيمج ىلع هم دقو ٠ تارامعلاو

 ةعيض ةعطقأو: رانيد فنالآ ةسمخب هنم هغارف دنع هلصوو هانبف لماكلا هرصق

 ه1 ضو + ةريتك ةرظح ةدليع قف ىظمحتو « ديتعملا ىلإ رمألا ىضفأ مث . ةريبك

 قفوملا هيخأ ةياعرو هتياعرب ى# لاز امو ء ةرضحلا لامعأ هدّتلقو « ةيدس تالص

 ْ ١ هتايح ةياهن ىبح

 نوكح ضم نو ريثك ءامدن كانه ناك د قف « ءافلحلا ءامدنل عيفر جذومت مجدملا نباو

 مهعامسأ ىلع نودروي امب مهسوفن ىلع رورسلا لاخدإو ءافلحلا كاحضإ مهمه لك
 . ةكحضملا روصلا نم مهتاكرحو مهسبالم ىلع نولخدي ام وأ ةلزاحلا ةبوجألا نم

 صصقلاو رابخألاو رداونلا نم ءافلحلا ىلع دروي امو هفرتظ عم مجنملا نبا ناكو

 ىبح . تافاقثلا بو رضب هتفرعمو هيف ةمدانملا لاصخ لاهكا عم لق لب « ةبحتسملا

 دادغب خيراتو 77/4 ( ىماسلا ةعبط ) ىناغألاو هراعشأو ىب نب ىلع ةايح ى رظنا )١(
 0 11 بهذلا جورمم 71 ءارعشلا جعمم ١44 6 ءابدألا مجعم
 . 7/+ ةرعازلا ١١» ص تسرهفلا ١4١ ص فنابزرملل
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 ناك هلك 505 حم ؛ تاج يشمو سيلجت عمو رع اشو بيدأو مجسم نيدرط هنإ ليك
 اكو ١ راثوأأ نم ليلف ريغ هيف ومس ريع 53 1 00 ١ : ش٠ 35 : :

 « تاللصلا مهنم مهل جرختسيو «ءار ءآلاو ءافلتخللاب مهنم ًارثك لصي ناك 2 ءايدألل

 . ةفيرطلا ايادملا مهنع ءارزولاو ءافلخلا ىلإ ىدهي نأ مهب هتيانع نم غلبي ناكو
 ةوهرخ' ول ةلاق قسوم , هاه اريك ناكر“ 1س لاوذلاب و ىح
 بئاصلا هريكفت همهأ دقف . هنم عفري ام لك كا كلذ سيلو . ءايدألا نم تالصلا
 نم هريغو لكوتملا نم هيلع 7 تناك ى ١ ةريثكلا لاومألا ”لغتسي نأ
 اللف ناو و. عضوملا اذه ريغ ىف اهنع ثيدح انب ر 0

 تلاط امهم ةقفتلا كللذكو : مه 3 ةلوذيم بتكلاو ناكم لك نم اهنودصقي ملعلا

 ربك أ ناك هلعل لي 7 ىق بدالاو اد ملعلا يالط هزار دال .الذبو . عملا

 وه لهب ةعساو ةفاقثو بتككلاب ةمات ةريخ م هنع فرع ام نأ ىف كلش الو ٠ امهتاعر
 ,هز . هيرصاعم اهب ىضاد 0 ةرتكم عنص هيلإ بلطي ناقاخن نب حتفلا لعج ىذلا

 ايام ءاممد ناك ىو نر مهمتي كت : ىدالا ةاعر ل تاسعا ل

 يد

 باتكو 2( نييمد ااسالاو ءامدقلا ءارعشلا باتك فيناصتتلا نم هل رع 25 ب نأ هتفاقث ةمئن

 . هتمدانع نالصتب ناريخألا ناباتكلاو خيبطلا 0 ىلصوملا نحسإ رابخأ

 : ةمعطألا فو 00 نينغملا رامخأب امهلاصتال ْ

 ن0

 نكي مل هنأ ريغ .٠ هتمج.رت ى تءقاد لوقي اه ريثك رعش هلو ٠ ًارعاش ناكو
 وراس قابس ى ةاسامت الإ هب ةايقعألا نم رثكي مل كلذلو ء هرعشب لل
 رعش لوأ لعلو . ءارزولاو ءافلحلا ىف هراعشأ ىلع حوضوب انعلطال عنص هنأ و

 نودبو « هتمجرت ى توقاي هاور امم « مصتعملا 66 نومأملا ءاثر همظن ام هلاق

 ذختن نأ عيطتسنو فافاكلا نم هالت نمو لكوتملا َْق ةريثك راعشأ هل تناك بير

 : ةفالحلا ديلاقتم لع ىلوتسا نيحن. زدعملا ىف هلوق راعشألا هذمل ةروص

 اعلاط ٌردبلا لبقأ امم نسحأب دمحم ىنلا َدْرَب ًاسبال اَدَب
72 2 : َ« 000 

 اعفاش كلذب مركأ اوعفشتسا هب ىذلا هثراو نباو ىننلا ىمس

 اعشاخس هللا ةيشخ هارت تننأو مشاخ هذه ةيشخ زيزع لكو

 وص 3 ب 5 2. 3 ا

 »ريغ 1.0 رج بهو م3 ا تثملا  يضذ 8
 8 _ ل

 ق غانم ناك كاذلو .؛ ةريضاخلا ةيسانملا ىلع دمتعي ر



 مم

 وهف مرد اماد اذكهو . مهتاهاكفو مهرداونو ءامدنلا تاملك غاستست اك اهنقو

 . زارطلا اذه نمو . هر نابخأ عم ىوري ناك كلذلو « هاوق ةظحل ىف بجي امنإ

 ءارو هلو « اهتايبأ ضعب اهنم توقاي دشنأ ىلا ناقاخ نب - هتديصق هسفن
 0 : هلوق اهفرطأ نم لعل « هسفن ومس اهبروصي راعشأ كلذ

 ٍعزاج ريغ هناركن ىلع روبص 2 ىننأ ركنت. ذإ ىرهد ملعيص

 عناق ةشيعملاب ضار ةسايس  اهرْسُع لاح ىف سفنلا سوسأ ىنأو

 ماتم“ نقلا نع قنا :ةيموبا ناسلا ناعم سنع

 عئارشلا ” ديعب انامظ تنك 'قإو نإ قيليآل ىذلا دولا اهعنمأو

 هسفن روصي انك « بوطخلا تمهلدا امهم عزجت ال ةرباص هسفن روصب وهف

 البق رسيلا تلبقت امك ةعناق ةيضار اهلّسبقتت لب « ةدش وأ رسع لاح ىف نوهتال

 هسفن .- هنإو « ءالعتساب ساسحإ ىأ نود فسم ريع عيار قهايرتم هيرب

 هشطع ةرارحل المت « هئمطظل امظاك 3 "نالت ناك امهم د ياسر

 امها دإ . حبصلا ماستباك ظ اقرط نم ظ ا تاب

 اقرح هنآ ىلق ] انكف هتيؤرب ًاقوش قداز

 رص

 اقرألا ّىل ىرغأ نأ داز امف بيبحلا ْفْيَط فران ع

 كش الو . فيطلا ىف اهمظن ىتلا هراعشأ ةرثك ىف ىرتحبلا ىكاحم نأ دارأ امنأكو

 6 4 قلحت نأ عيطتست ٌثيح ةوقلا ند تيل هتحلحأف ( طسوتم زارط نم هنأ |

 لعج ام « ءارعشلاو ءابدألل هتياعر اًمفنآ انب ترمو . ىرتحيلا هيف قلحن ىذلا قفألا

 لوق لثم نم ضايفلا همرك ارونهت 1 هك اذن ضع هبق م رغاش ويغ

 : نامه ىبأ

 باو 2 تققو لّوَحلا ىف نامزلا . عيبرل
 وك 4

 | يبن  نحنو هرهد ىرتشي قوس مراكملا هلنع 2 لجر



 ا

 نم ريثك هاكب اًماع نيعبسو ةعبرأ نع الاله ةنس ردقلا هافاو نيح كلذلو
 ىد 6 هل هل عضوم ا اذه ريغ ف اندشنأ كقو ٠ ماسب ن "نأ مهتمدعم فو ) ءارعشلا

 1 ةدصح ةيئرم
ْ 

 (١!ىلوصلا ركب وبأ

 دلقت « رعشو ةباتتك تسب نم ىلوصلا سابعلا نب هللا دبع نب ى نب كليمحم وه

 بتاكربكأ ناكو«سابعلا نب ؛ مهاربإ همع لثم «ةيناطلسلا لامعألا نم ًاريثك هباحصأ
 هب رفظ دق ناك . ناهيك نارا دحنأ نيكت لوص ةرسصأن م امهو .لكوتملا نيواود ف

 ههزلو « هيدي ىلع ملسأف « حولا ناسارخ ىلع لاو وهو هبو رح ضعب ىف بلهملا نب ديزي
 راث ةرجهلل ىلاثلا نرملا لئاو ُأ ىف ةبمأ ىبب ىلع ديزي راث ادإ ىح « هقافر نم حبصأو

 نيدايم ىف نيليتق اطقسف رئاودلا انعم امهيلع ترادو . هفوفص ىف اب راحم مهيلع هعم

 بلعثو ىلاتسج.سلا دواد نأ : دادغي ق هرصع ءاملعل ركب وبأ ذملتت دقو . كراعملا

 هتلص لدتو « ةسدنملا باحصألو نير ؤملاو رابخألا باحصأل كلذكو : دربملاو

 هنإ اولاق يحس جنرطسشلا ةبنعل نحمي ناكو . لئاوألا مولعب هتفرعم ىلع نيريخألاب
 « ريظنلا عطقنم ابابكإ هريصصع فراعم ىلع تك هنمز ف امل قذاح ربكأ ناك
 هسفئأ .نوك ىبحن اهعمجم لاز امو « بتكلا عمج د بابكإلا اذه هلعجو

 بتكلا دولج اهيف مهتعارو « انفلسأ امك « هورصاعم اهنع ثدحن ةدخض ةبتكم
 ا فصف « ًانول بتكلا نم فص لكل لعج ذإ . ناولألا ةفلتخا

 اوبأ جنرطشلا ةبعل ىف هتراهمو ةعساولا هفراعم هل تحتفو . كلذ ريغ ىلإ رضخأ
 5 : هحئادع حوريد مهيلع ودغي كلذ عم وهو 2« دضتعملا دهع ذنم ءافلحلا

 هيدلو ميلعت ردتقملا هفللكو . ةدّنغَر ةشيعم شيعي هلعج ام ٠ مهارمأ هيلع نورتي

 اذإ ىتح « اًننسلا ابيدأو ًارعاش امهوأ جرخو : امهميلعت نسحأف « نورهو ىضارلا
 كا ىتملا ةفيلحلا هنع روزيو . هراشتسمو هميدن هذختا ةفالخلا ىلو

 )١( ,رص بادآلا هراعشأو ىلوصلا ركب بأ رابخأ ىف رظنا ١4 ءابدألا مجعمو 19 / ٠١9
 ص تسرهفلا  5١١ةرهازلا موجنلاو نايعألا تايفوو 707/86 دادغي خيراتو »/ 545

 ص نابزرملا ءارعشلا مجعمو ١+ 4راعشأ ىتملاو ىضارلا رابخأ هباتك ىف هلو ناويدو
 .ةريثك ١ رهز ليذو (سرهفلا رظنا) ىركسلل ناملا



 ١م
 دادغب ىلإ دوعيف 1“ ةنس ىتملا ىفوتيو 09 ةنس طساو مكاح ىكرتلا مكجب
 هير ءادن ىبل ثيح مه ةنس ةرصبلا ىلإ اهكرييف « ةقئاض هب لحت ام ناعرسو
 اوي يتابع ني ريحا ةفيلحلا نإ لب لاقيو

 . ةرصبلا ىلإ

 5 ىف نيثدحملا ءارعشلا نم ةريبك ةفئاطل ةريثك نيواود ىلوصلا عمم
 ءافلخلا رابخأ ى ةليلج اًبتك فدنصو : زتعملا نباو ىورلا نباو ماع وبأو ساون وبأ
 هبتك نمو . ءاسو راو بادتكلاو ءارزولاو ءارعشلا نم رخأتو مدقت نم رامخأو مهريسو
 ءارعشلا ناخب صاخ ءزج ءازجأ ةثالث هنم رشن لقو ( قاروألا ١ هباتك ةسيفنلا
 ىضارلا : نيتفيلحلاب صاخخ ءزجو مرابخأو ءافلحللا دالوأ راعشأب صاخ ء رو نيئدحملا
 هل رصتني هيف وهو ما ىلأ رابخأ باتكو باستكلا بدأ هفنصم هل رشنو . ىتملاو
 ةقد ىافقي ناكمنأو ؛ : ىبابعلا رعشلاب هرصب روصي كلذ ى لعلو « هموصخ دص
 رعشما ىف ذيدج بهذم بحاص مام ابأ نأ لع هن ذإ ؛ هبهاذمو هبيل اسأ ىلع
 رعشما قافآ اذ نيسانتم اهيف قيفوتلا هتاف ثايبا ضعبب هلوييعي نم مالو

 0 . باقرلا اهنود نم عطقنت ىلا ايلعلا

 ةفاقث د ناكو « ماع ًادقان ًارعاش للوصلا ركب وبأ ناك وحنلا اذه ىلعو
 ةفئاط تلصو انكاو هناويد انيلإ لصي لو . هرصع ىف 0 داوم لكب ةعساو
 7 ود ةفلتخما تابشانملا قو رصقلا تالفح ىف : ىضارلا اهدشتي ناك ىلا راسا

 ةيبدألا بتكلا اهب تظفتحا ةعوذنتم تاعوطقم انيلإ تلصو اك . هرابخأف
 ركذ ةيلاد تايبأ ضع الإ دضتعملا ى هحئادم نمزلا دي نم تطقسو . ا
 لوقي امؤو . اهب هحدم ةدمصق ف ؟ اهدشنأ هنأ ىدوعسملا

 2 م ص
 دحأ هودْعَي سيل دوج رحب يل“ يملا 0

 انك رطضا لقو َ ةدداو ةدمصق ىوس ىبتكملل هدم نم انيلإ لصي ُئ

 نأ هيلإ بلط دق ناكو «ةفالحلا ديلاقم ىلع ىلوتسا نيحىبتملا اهدشني نأ ىلإ  لوقي
 لع ىتنملا ةملك اهيف عضو هنإ لوقيو ةفالحللاب اهيف هئنهي ةديصق الجاع هدشني
 : لومي اهيفو ؛« ىتكملا ةملك



 مرا

 ”نيط» دلع را. ايناطعأل ميقا مالسإلا ىلع تددم ا
 هس

 لومخ هيف قحلا روس حصل دعم مع سابعلا وثب الولو

 ليع نيح مالسالاب نامرقي امهافطصا ناذللا هللا "ارجل مكل ظ

  "ليوَح هاقّللا ىتح امهل امو  اهدعب ةفالخلا م ةقاردلا

 اذه فاكتب ناك لوصلان أ ىل 2 لايخو ةغايص نم ةديصتا ُْى م لكو ٠

 سحن ن هاو  ةيسايعلا 0 ءارعش ةداعىع واغيو هيف غلابيو هات يكل حيدملا

 بيرع.هل هاور ام لثملابو « ةيقيقح ةفطاع ٠ نع ردصي ال هنأو حو رلا دقفي مالكلا نأ

 هاياطع هيلع قدغأ ىذلا هذيملت نضر | ىبحو ظ ردتقملل حيدم نم ىرطلا ليذ 4 ْ

 . فلكتملا زارطلا اذه سفن هل هحئادم ىف دجن ضايف رهن ىلإ تلودحت امنأكل ىبح

 لوطت دقو « ةديصق اهيف هدشنأ الإ حتف قأ لفرع وأ ديع نم ةبسانم كرتي ال ناكو

 ظ لع هشويج اعلا هئنهي هلوق ف نم ةرارحلا اهي أهيف دقن فللذ س 2 اًمفرسسم الوط

 ْ] : ناهبصأب ر ماعلا جيرودرم

 سيساتلا نهاو , نادم كل ةفيلخلاب هللا َسْنآ

 0 1 م نسيسلا مئاد كالول ناك | هد تكحضأ ةامحلا
 9 ومر نم كاذب نوهاف ل وتعم كاذَح فيسب جيوافرم

 سوجملا ران هنم ندّمخاف ر غلا كمانأ حاير ٌهَتْفَصَق

 سورعلا ليذ ّرجت انتتأ 1 يأ * عدلا كنا كر

 ةشحوم تناك ةفالحلاف . : اهناكم ق عقتال قوفلاو 5 ؛ تايبآلا ف حضاو فلكتلاو

 جيبو درو أريرطمق [اسوررغ ناكر هد كحضأ مين 2 ارحل ا مسن ةفيلخاو « ةنهاو تناكو

ال ءارغلا ىضارلا ةاود حاير و ظحل اا همزه اعإو ةلودلا لاطيأ همز ١
 داوس 

 فيان ا هك سلو د مداح مالك . حرفلا لويذ رجت تءاجو « نزحلا

 هسلجم ىف اهدشنأ ىلا ةيلادلا ةتديصق هيف هدئاصق ريح هناك ووو حاورب

 7 اهسقو 17 ةنسل

 ل صم يبس تعستسيسوول ع لم

 . ريقلا وهو سمرلا نم : سومرم (؟ ) 00 5
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 ركرلا ها 0 رقم: 3 هاا أ هل يعل يف 0 4

 هدنحمو ِ بيبط هعرشف هلكاشف ثيليك

 هدلتمو  هدنع هفراط هكلمي وهف دجملا دبعت

 .٠ ١ .٠ 0 وع ] رك . ٠ هع
 ةهدسعم ةأومس كامز مشا دحر هلإلا . ىضارلا ىدكر لق

 هدضعي قيفوتلا نسحب 4 الا ىلإ رومالا هضيوفتب وهف

 تيبأا نم ىناثلا رطشلا ءانب ق حضتي فلكت نم تايبألا هذه ىف ام ىخي الو

 سانجلااو 6 هَلذتسا هنأكف حودمملل ًادبع للا لعج َْى حصني 1 م هقياس لع لوألا

 ةرغتسم ريع اهناكم 8 ةيبأل ١ هاوس ةملكو « فلكتلا كيش ىضار أو ىصصر نيب

1 
 هؤازع هسفل زارطلا اذه نمو كيدش | رفانت هلاعار هأنتت عبار 0 تيا َْى ةعاب صلاو

 م 1 7 2

 8 ا 5 اك اع 2 1 3 هي د هر 2 ا ا هاي / ! ّ َ ىيضار لل
 ا , م سلا © ع

 : دم“ 1 9 م ل اذه ؟ يلا اسيل 36 نا ضال يبس وا ا لاا يعلو ل خس 3 - 3 . 5-5 2 7
 2 ميمو : ص 0 «يمبعجلا , 2 9 ا ل هه 00

 م رجح 8

 رش

 .نججلا د ةقادص  هدو- ارفاو  ًاقيدص ناك

 نيطرلا ىف َلَح َْذِإ دّمحم 2 ىتدُهلا 0 ىبنب هلع رعت
 ىرعتلا بلطب اهحتتفا هنأ عم ٠ ءازعلاو نيبأتلاو سدنلا نم جي زم ةديصملاو

 هصالخإ نوره ى بدني نأ ال ءازعلا ىلع اهرصقي نأ ىغبني ناكف . ىبستلاو
 ىف هل انوه هددوو هعيس رق در نأ لواغ الون ةكانرألا هذه ف ا هيضال ةتقادضو

 نقارن اكن نوره قعر )ا كاقا تينلا نا ديقق وزنا نست يقلق كئابأ
 لعج هنإف اًضيأو ٠ قداص لثم ىرخأ ةملكب رفاو ةملك ريغي نأ نسحي ناكو « "دولا
 ل هنأب مالسلا هيل لوسرلا نع رييعتلا . سنج ةقادض هيخأل 16 اع

 ردعصم نرك سيقوم قيقا ل ذكلا» ضلت ند وا نسل ةفاحر قم واخ نسسرلا وذ
 اومجرت نم ضعب لاق انآ نيبولعلل اًميلاوم ناك هنأ اًمعيمج حيدملاو ءازعلا ىف فلكتلا
 عم ا و هبلقف ٠ هبلقو هحورب نالصتي انوكي مل حيدملاو ءاثرلا اذه نأكو « هل

 دقو . ةرلث تالص نم هيلع نوةدغي أم عمو نييسايعلا عم هدحو هناسلو . بلاط كان

 نك لزغ نم هل 56 اهف انراظنو سايعلا ىبل هحئادم انكرت اذإ اننأ كلذل دهشي

 ٌْ ءلوق لثم نم ةعيدلب ةريثك تاعوطقم



 الو

 قرشعم قرشعملا نم ءىش ُلكو» ههبشي ناك ْنم هلجأ نم ُتْبَبْحَأ

  قورسم هينفج نم َىمقس ناك هتلفع ام ىمسجب تيكح ىتح

 ىلع انعباتتم اًنطوقس ءاضيب طقست ىهو ٠ عادولا ةعاس ىف عومدلا فصيي هاوقو

 : عيبرلا ىف درولا ةرمح ءارمح دودخ

 دحرلا ةقواآ قطن. نفك انيفاح عادولا موي تنك ول

 سا لع تن 2 يبل واع عومدلا الإ رت مل

 درو ىلع نا نم رطقي خيدت رطق عومدلا كلت ناك

 نع هىبنت ىلا ةبيرغلا ةردانلا روصلا نم ريثك ىلإ كلذ ءانثأ ى ذفني ناكو
 : نايقلا ىدحإ ءانغب هباجعإ نايب ىف هلوق لثم نم ةديج ةيرعاش

 روجهملا متملا قوكشو 78 ملا مد نم قرأ ءانغو

 ديعب مهاو لقمع ى الإ عقت ال ةبيرغ ةلعب هدمر ليلعت ةاواو دمرأ فصو ىف هلو
 : لوقي ذإ ًاديدش اًباجعإ امهب نويجعي ءامدقلا ناك ناتيب لايخلا

 مس

 كروب ف .ضسصنلا طاش لق" ريح هند“ انزال نكت
2 

 هدح ىتدرو نم اهلحكي هنكلو نيعلا ترمحا ام

 رداصل تناك أهو رسذ ُ رمحلا| ف كتابأ نم أهءارو امو تايبآلا هذه نأكو

 ضعب ىف ةبارغلا ةديعب ةعيدب اهتليخأو ”ةّيوس اهتغايص لعج امث . هسفن نع

 : هلوق لثم نم هظعاومو رهدلا ربع اهيف روصي ”منكح كلذ بناجب هلو . نايحألا

 هضكَر ىف عرسي ًاضكاراي 2هضقن ىف ٌرهدلاو ًايناباي

 توملا ىديأو وهلي
00# 
2 - . 

 ١ هضرع نمو اروط هلوط نم ةداح

 هسفن وه لب « مايأ دعب "ضقنتس هراد نأ فرعي الو . ىتبي ناسنإلاف

 ىنحو «همسج لحنيو همظع نهوي « ةوق دعب نم اًفعض هليو رهدلا هضقنس



 ا

 ايندلا انأكو . ةصلاخ اًضاقنأ حبصي ىح 2( هصضرع نمو هلوط نم ذخأيو هرهظ

 هصقنت ال « عراب رعاش ةريخآلا تاعوطقملا هذه لك ىف ىلوصلاو . مالحأ ثاغضأ

 : لايهلا ةعور الو ةغامصلا ةلازج

 ةعيشلا ءارعش

 ىسابعلا رصعلا ذنم مهبورحو مهتوعد تدمخ جراوحلا نأ انفلسأ اهف انركذ
 ةضراعم بزح نونوكي اودوعي مل ثيحب ىلاتلا رصعلا اذه ىف دومحلا اذه معو « لوألا

 ةعيشلا بزح اهروص "دحأ ىف ةضراعملا كلتب ضهن دقو « ةيسابعلا ةلودلل ايقيقح

 مهراصنأو مه نورهشيو مهجورخ نونلعيو نوجرخي نييولعلا نم ريثك ناكف
 نكلو « رصنلا مهل بتكك املقو اهشوي<ي مهاقلت تناكو « ةلودلا هجو ىف مهفويس
 تلظ كلذبو اهراوأ دتشيو ىرخأ برح بشنت ىتح دمخت داكت مهل برح تناكام

 نأ ىأرف « لكوتملا كلذل هّئبنتو . رصعلا لاوط ةمدتحم ةلودلا نيبو مهنيب كراعملا

 ريغب مهذخأي ىضعو « هيلع مهعجفتو هدنع ,هءاكبو نيسحلا ربقل ةعيشلا ةرايز فقي
 ايف  رمأو « ةماع ىلع لآ نمو مهنم لئينلا ىلع هءارعش اًضرحم « ةدشلا نم ليلق

 مل كلذ عمو « ًاديدش الاكن مهب لزّسَسي ذخأو ؟١>ءارماس ىف نييبلاطلا سبحب رمأ

 انثيدح ىف ليلق امع ىرتس ام و>ن ىلع زاجحلا ىف مهنم رفن جورخ نم هدهع ملسي
 . ىواعلا حلاص نب دمحم نع

 ىلا مهبهاذم نأو ةعيشلل زكرم ربكأ لازت ال تناك ةفوكلا نأ ظحالن نأ دب الو

 ةيرظنلاب نونمؤي نو ريثك ناكف « ةيح لازت ال تناك لوألا ىسابعلا رصعلا ىف اهانفرع

 تذخأو « ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا ةيرظنلاب نمؤي ناك نم مهنم رثكأو « ةيديزلا
 حبصت نأ نود « مهتروُد ىف ةطمارقلا اهلغتساو « ًاراصنأ ال دجت ةيليعامسإلا ةيرظنلا .
 ىه ةيناث ةظحالمو . ةعيشلا نع مهيحنن نأ ىغبني ناك كلذبو « مهل ةيقيقح ةديقع .

 لعجي ناكو « ةيمامإلا بهذم ناك ذئنيح قارعلا ٍلع بلغ ىذلا ىعيشلا بهذملا نأ

 )١( (ىماس) ىفاغأ ١4١/١9 . |
 ىفاثلا ىمابملا رصعلا .
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 هراصنال نذأب ناكو ظ : ًارهج لمع امساقو ري لمعي ناكف «هلوصأ ن ٠مالصأ ةيقتلا

 نم مهيديأ ف امل اًمبلط مهنو> دكر مهنم نو ريثك ىضمو ٠ ةيقت نيساعلا اوحدمي نأ
 هنأ رعاش نع رام ريدكج نينو ؛ اقتنتحو اًنهرك مهل نور مشي م مهو ٠ لاومأ

 مهيمسل نأ نم ر هك مهو ٠ عيشتي ناك هنإ كاف كاذ وأ ةفيلحلا اذه 0

 نوم وهو « رصعلا ف م رعش ليق هنأ ىه ةثلاث ةظحالمو . مهيصخ وأ

 رهأ نمو « هنومظنيو رعشلا و 0 مهراصنأ نيبو تيبلا لا ضعي نبب

 رست ل ب ب نب دمحم ذئنيح نييواعلا ءارعشلا

 نب سابعلا داتا ليسأ هللا دبع نب ىلع نب' 000 مهنمو ٠ ةريصق ةمجرس رخآلا

 هبسنبو هئابآب راختفالا نم ريكي وهو ؛ « لكوتملا مايأ ىف ناكو 2« بلاط ىبأ نب ىلع

 نأو ةفالخلا ق ىرلعلا هتيب ةيرظن هراعشأ ىف ددريو « ميركلا لوسرلا ىلإ رهاطلا

 : هل لاق 3 مسخ ريدسغي لزن نيح ىلع هدج ىلإ اهب ىصوأ. مالسلا هيلع لوسرلا

 : هلوقي ريشي كلذ ىلإ و « ىسوم نم نوره ةلزنع الا ((

 رمحْلم لك ىف برحلا باهش ىلع هّمع نباو ىطصملا ٌريزو ىذدجي

 رمزمزو 2 مطحلا اود لضفأو هبر  دحوو 0 نم كلوأو

 .مهمهتب ال توصلا مفرب ىدانف دمحأ ماق ذإ حودلا موي بحاصو

 ,اكملا ىجنلا ىبوم نم نورهك لزنم ىلع اي ىنم كتلعج

 « نييعيشلا ءارعشلا ةرئاث روثت ىبح نيعتسملا رصع ىف 70٠ ةنس ىلإ لصن امو
 ع عروت دق ناكو ؛ « ىللاطلا رمع نب يح ةقركلاا بو ةروقا .لعأ دق ناك هنأ كلذو

 هتعدتف ؛ انكسان ًادهاز أدعرو ناكو « ءامدلا نحب رمأو املظ سانلا لاومأ ذحخأ

 دادغب مكاح رهاط نب هللا دبع ٠ نيدبع ضرع نيبو هنيب لاتقلا سثنو « فولأ

 حجضو . دادغب ىلإ هسأر لمحو ( اليتق ردو 0 تقزو . قارعلا ىنونجو

 رهاط نب هللا دبع نب دمحم ن لج الل هنأ قدر 6 فاسأر بساصو 00-6

 ريفألا اهبآ بكل لاقرت _ىرفعحلا مش اه وبأ هيلع لخد حتفلاب مهيناهت لبقتسي ءارع
 هبحم ملف د ل ا ا لعقار ل كنإ

 )١( ص ءارعشلا مجعم هيف رظنا 781 .



 ال

 لو وو 6 اجراخ هيجو ىلوف 6 ريمألا

 ِ وق و 9 رع ه :

 ىرحلاب هحاجن رتول ه الا هبلاط نوكي ارتو نإ
 ىف انب ترمو « اليوطا وكبو ءارعشلا هيف حان اريبك امتأم ةعيشلا هل بصنو

 نييسابعلا اهيف لوانت هقامعأ نم ةخرص ىهو « ها ىورلا نبا ةيثرم عضومل اذه ريغ

 ىلإ قحلا عوججرب ارذنمو ٠ مهتالوو 3 نايغطلاو ملظلاب مه اسفصاو ) اسميمذ الوانت

 هؤائر رمكو ُ ًاريمدت هموصخ رمهدبو ىح هنأ 2 شي أ دعوتم لب 0 هراصن

 : "”رهاط ىبأ نب دمحأ لوق لثمب هيلع حاونلاو هبدنو
 2 ِِ قا ّ ثا 8. 0

 أوعدوف ىنلا لا ىضم ام اذإ حدوم وهف . مالسإلا لع مالس

 م تاكا شورغ يطأ مرداقتفا ٠ دنع 5 العلا اندقف
 ري نىك , 5 لا 5

 ورث اى ارت وق ه 7 2و

 كراعمو بورح. دعب ناجرج ىلعو اهيلع بلغيو « بلاط 6 نب ىلع نب نسحلا
 حبصب نأ ىعيبطو 7٠٠١ ةنسل هبر ءادن ىبلي نأ ىلإ اهيلع رم لظيو « ةريثك
 رداعحول ع ةفلتخلا تايسانملا ق همساب رعاش ريغ ىنغتي نأو : ءارعشلل ادصنقم

 0 1" هلوقب دصتفقا نيح هئنهي ميهاربأ 1نب كمح ,ىمسي ناجرج

 مامإلا ٍدْصضَقل اندنع َتَئِيُش تارطع ًاسلاجم انيأر دق

 مالسالا ةجهم ىف ىدنع عض ملا ابش بيبطلا بيغ انإ
 ع 3 5 2و 2 و 5 كل

 مانالا ىلعأب ىرولا ريخ مد ١ اهيلع بص نيح ضرالا ترس .

 هعيشت رتسي نم ذئنيح ءارعشلا نم ناكو . تايبألا ىف ةحضاو ةيعيشلا ةعزنلاو
 مهنأل الإ ءىشل ال : هئاجه طايسب مهيلع لزني ذإ ٠ ةيسابعلا ةلودلا لاجرب ارك ام

 م 4.0 ص ءارعشلا رجعم () دا عيال( تلا ()
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 ةقيرطلا هذهب رهتشا نمي « ةركام لئاسو كلذل ذختا امبرو « لع لآ نومصاخي

 شيلا لاجر ءاجه ىف هرعش دفنتسا هنإ ةاورلا لاق ذإ « وكلا ىيقدلا ةماعن أ

 أهاورس ةجودزم ةدصق ةأوالا ءاسؤرو مهداودق ىف مك 6 ةنبآلاب مهيد رد 6 ىسايعلا

 لخد نأ فداصت يد هنأش اذه لاز امو . ةعينشلا 5-0 اهيف مهامر ) ةشسلا

 نم موق هيلع هدف « جنزلا بحاص برح ىلإ هقيرط ق ىكر لا ئاقلا حلفم دادخب

 ىبح طايسلاب حلفم هبرضف ٠ نقف لاب هيلع اودهشو عيشتي هنإ | اولاقو « دادغب لهأ

 ةنسل كانو هسفن تفلت
 5٠" . ١

 ماقتساو «”دمحم هوخأ ىوت نيح ناتسربط ىلع ديز نب ”نسحلا فتات خ دق ناكو ]

 5/81/ ةنس تناك اذإ ىبح « هل تنادو ملي كلا رايد لخدف ؛ هنأش مظعو اهيف اهيف هرمأ

 نب ليعامس] شورج 4ةيملف 6 تاجرج وزغل مهريغو مليدلا نم ةريثك اسشورج زدهسج

 ”نخشأو رئاودلا هيلع ترادو ( نييسايعلا لف 3-3 تاسارخ بحاص قاماسلا نارا

 ىلإ ,ظعم كانه هرمقو : ىدوعسملا 3 6 ناح رع ناب نف دف 6 وتو 6 حورحلاب

 نبع لا سحرسا ءارعشلا ن م تع هل تناك هنأ ا مويلا

 ْدَحَأ هيواسي ال اولع الع 5 موي لك ديز 5 نإ

 دبر رص نذإ رحبلا رجز وأ هّلذَأ نذإ دوطلاب لاص /

 هارن « ىناولحلا ريصن نب .رصن لتاقملا ابأ ىمسي 0 رعاشلا اذه نم مهأو

 مهتعأ هب نوطيحي امو ةعيشلا ةالغ ضعب ءازإب ان د اواو

 0 ' لوي أهمذو © تاجرد وشبلا ع مهعفرت ةسسلق ةلاه ن

 : هي 5 .- م 0

 ناجرهملا مويو ىمعادلا ةرغ 2 نايرشُب ىل لقو ىَرْشُي لقت ال
 1 ْ 2 ولا 6

 ىلامالا»و 2 ادانملاو اياطعلاب نامْرْلا قر كلام ديز نبا

 رو 0 9 2! 2 ه2 و

 نائجحلا هةئك هقالخأ توحو ةايحو اأتوم هافك تملخ

 0[ ا د سه 7 و َ 0

 ناكمب لحم لك ىف رهف عءىش لك ىف هتركف -زتخم

 ) )1١بهذلا جءرم (؟) . 5437 ص ءارعشلا مجعم 4/ 1551 .
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 #2 ل ] ْ]
 ناد ناهذالا ف فاصوالاب وه نكلو هنع انظفل ىءانتي

2# : 2 

 ناث قلخلا ىف هل : لاق نم لك ىلاثملا) ارهج هللاب ا

 هسفن د تاوطخ ةيعيشلا ةوعدلا ىف اطخ دق ناك ديز نب دمحم نأ ودبيو

 ق رهاظ وهف « ةيهإ تافص هيلع اوغبْسسي نأ ءارعشلا ىلإ ىحوي ذخأو « ىعادلا
 فاصوألا هبرقت امنإو « ظافلألا هدحت ال وهو « ناكم لك ىف فخم وهو « نامعلا

 قاحلا ىف هل لوقي نم نآرقلا وأ عبسلا ىلاثملاو هللاب رفاكو « هيبش الو "دن هل سيلو

 نم ثلاثلاو نايولع نانثا مهنم ةعيشلا ءارعش نم ةثالث ضرعن نحنو . ناث

 . ىرصبلا عجفملاو فامحلاو ىولعلا حلاص نب دمحم مهو « نيصلخلا راصنألا

 01( ىولعلا حلاص نب دمحم

 لكواملا هب لزنأ نيح هتيمل ضعتما ؛هئارعشو هناعجشو ىواعلا تيبلا نايتف ن

 ةرايزنمسانلا هعنمو نيسحلا ربقل همده نم ن ل امو « هيضغو هطخس نم لإ أم

 عم اهزني ناك زاجحلا ةيداب ىف ةسقئيَرس هنطوم ناكو . فجنلاب ىلع هيبأ ربقو هربق

 ذحخأو جورخلا ع را بلاط ىلأ نب ىلعنب نسحلا دافحأ نيينسحلا نم هترسأ

 داوق دحأ  جاسلا | ةنسلا سفن ىق سانلاب م جماح نأ ا « كلذل سانلا عمج

 ضايبلا نأكو « هراصنأ نم ريثك عم ضايبلا سبل هنأو هتّسينب عمسف كرنلا لكوتملا

 0 نوذخعتي ن يذلا وأ نيدوسملا نييسابعلا دض نييولعلل ًاراعش ذختي كئنيح ناك

 بردخأو مهنم ًارفن لتقو مهدنقو مح جاسلا قرأ ةرامضنأو وه هأجافو . مه ًاراعش

 لمحو « ةئيس ًأراثآ اهيف رثأو اهلخَت نم ًاريثك] صأتساو اهب مهزانم قرحو ةقيوس

 مث « تاونس ثالث سبتحف « ءاّرماس ىلإ مهنم لمح نميف حلاص نب دمحم

 هنأ كلذو « هل ناقاخ نب حتفلا هريزو ةطاسو لضفبو هرعش ببسب لكوتملا هنع افع

 : الئاق 8 لمجتيو « هسبح نع هسفن اهيف ىزعي ةديج اًنتايبأ مظن

 )١( ص (ىلحلا ةعبط ) ىاهصألل نييبلاطلا عبط ) فاغألا حلاص نب دمحم قرظنا ٠٠٠١
 (ةيرصملا بتكلا راد  531١/١5ص ءأرعشلا مجعمو لتاقمو 98٠١ .



 مو

 هناجشأ هب ًابَعُش ْتَبَعْشَِو هنازحأ تدواعو داؤفلا بط

 . ةناعل 0 قلأت قرب ىَوَهلا لمدنا ام دعب نم هلادّبو
 ةناجس هدرو هيلإ ارظن قطب ملف حال فيك رظنيل اندف
 هنافَجَأ هب تّحسام ءاملاو هٌئواض هيلع تلمتشا اه رانلاف

 هناقيإ ابصلا نع ءازَعلا وحن 0 هدرو حيبشلا نم ذاعتسا م
 هنايد هل  هردق ناك ام هلان دق ىذلا نأ هل ادبو مول 2 يا ل5 هك

 اهنأكو ةيضامل همايأل ًانينح هلئاوأ ىف ثبي رعاشلاو : لوقصم لزج رعشلاو
 هيف هن 5 : ىذلا مويلل اعلطتم قرعلا ىلإ رظنيو همم تلدقس بحو ىوص دوه

 لإ ان ظ هعواض 2 تعلدنا دجولا ران نأك سحنو .ناجسلا هد فنعيف « هي رح

 ءاضعلل ماستسيف هنيقيو ةهناعإ هدريو؛ تحتال 0 عومدلا حب سدو ٠ هنطومو هلهأ

 لكوتملا ىبغمو ناقاحخم ع نب حتفلا عمم ىلإ لصتو تايبأآلا عم عيشتو ٠ هس جس داؤلا نورحم

 لأسي و نحللاو رعشلا نسحتسيف لكوتملا مامأ ةنحملب اتوص ايف ناني 00 . ناني
 هنع وفعد ىح هبلق ققري لازي امو هرمأ ق ينل دبلكيررعأ 5 "ليف ء هلئاق نع

 هسفن هثدحت ال يعن رباع خرب ةاراولا ف ح دفلا دنع لاي 00 هنأ ريغ

 1 6 هب اللص نم هيلع قدمغسيو لكوتملا حدميف هدي رجس فيلا 0 .ةروشلا لإ ةدوعلاب

 لب « ماع هل حيدمعب ىتكي الف لكواملا نم ةيقتلا ىف غلابي هارثف ٠ رصتنملا حدمب
 : لوقي « ةفالخلاب نيبولعلا نم قحأ نييسايعلا نأ ىلع ناهربلاو ليلدلا قوسي

 رداغلا ٌرْدَع نابو ءافولا رهظ مهيدهب نيذلاو  فئالخلا َنباي

 رفاولا بيصنلاب براقألا نود دمحم ثارت اًووَح نيذلا نباو
 و را 7 تا ىلا " 6 ْ

 رهاطلا ىنلا ند هب تضمو اقدصم كاذب مكلا باتكلا قطن

 اولوأو ) : كاننألا هوست رك قاده زق لإ ريخألا فيلا 0 وهو
 نار ف ا نييسابعلا نأ برب و باتك رم ؛ىلدأ 0 د



 ١م
 ةيوبنلا ةنسلا كلذب تضم اكو . ميركلا نآرقلا ىف مالسإلا ةعيرش كلذ ىلع
 : ءامإلاو ىراواب قلعتلا نم م ءارعش هيف طروتي ناك اهف طروتي ؛ لو . ةرهاطلا
 أهب دك ء الامم هيلق ”ليحست تناكو ءاهدحو هجوزب تلكت ناك لف
 : لوقي اهيفو ًاديدش افغش

 ماَّقّسلا ٌليوط بلقلا ٌمَرْكْمل اهب ىفإ ةنودمح رمعل
 ماللا لهأل اهيف ٌنيابع اهبح ىف ردقلل زواجم
 ماسولا ءانتلا نيب اهلضفو اهم ىدحيو كلذ ظ 0 شح

 ماع نم اهتينم تيطعأو اهاش امو هللا اهنيز

 هنيب ةقادصلا تدقعناف : لئاهشلا قيقر ثيدحلا ولح رضحملا ليمج ناكو
 نيديجحا ناويدلا باستك دحأ كليمح .نب ليعس مهتمدهم ُْف 6 ءايدألا نم رن تير

 حتلاص ن , لمحم ناكو اكو «ةباتكلا فل مهناسحإ بنا رعشلا عنص وسع اوناك نسممو
 : لوقي هيفو !ًيقيقح | دو هحنمب

 مر وو

 ايداص ٌَناشطع َناْمع ابأ كيلإ -ىنثن |: تيهت تديحاص نم بحاصأ

 ايداوّصلا ماظعلا انيورو كاوس ًابرشم غبن 1 كانئج اذإ انكو

 مهرب ,] تاكو « دا رول هماظع هنم خلبي هئاقلل هشطع نأو هل هتدوأ هريوصتو
 ةقشو ةقادص امهنيب تدقعلاو ؛ ًاريثك النضف ةيلود نيواودلا َْى ديعس ليمز ريدملا نبأ
 2 لو ةيئار هلو « ناقرفي ال ف مايألاو ىلاسللا نم ًاريثك نايضمي اناك ىبح

 : : لوقي اهمفو ؛ هحندم

 ريصنلاو براقألا لذخ دقو كلايللا بلك ىف كاساو غخأ 2 ع مع ص رع وك

 ”ىفكلل كنإف رفكت نإو ًاليوج لوأ دقف ركشت نإف

 ٠ لكوتملا دلو ضعبل ربق دنع نمطليو نيدني ىراوجو اهيف روصي ةعوطقم هلو
 ”لامحلبا اذه خفنيس امنأك لاخيو « اهلامجو نهنويع روتف نع ثدحتي اهبف وهو



 كك
 : لوقي « ايندلا ةايحلا ىلإ ةيناث ةرثم دوعتف « تادماخلا ماظعلا ىف نئافلا

 اهروتف نيرظانلا قوري ًانويع |

 اهروفَغ ماظعلا كلت نع ٌرواجت 2 ىَرَّقلا ىدل تايلابلا ماظعلا روزت

 م 2 ىو ل

 ةحيبص ارماسب تيأر

 رمي 06 5
 ربا ريب دعو

 اهروص خفني 2 ىداني نأ ىلإ ىّرثلا َرُمْعَت نأ هللا ءاضق الولف
 7 ٠ وو سا و را

 اهروزت ملويع رع نم ندعم عش انج شيعت ر نأ اهاسع تلمل

 رب ماجا املك ى لعلو
لظو 6 ةاذفلا ىولعلا حلاص 00

 ه

دص ريغ هيثريو "« هبر ءادن ىليو عر دل يشن رصتنملا رصع
 اسمك اب قي

 . ةديمحلا هما اص خخ

 ؤ ىرتاسعلا قامحلا

 نب دمحم نب ىلع وهو ؛ هيف شاعو أشن ةفوكلاب ىح ىلإ ةبسن ىنامبحلا ىمُّسس

 نومأملا رصع لئاوأل ةنيدملا ىف ةجابيدلاب بقلملا دمحم هوبأ جرخن « ىولعلا رفعج

 : لمحو « حجنت م نيبسابعلا دض هتروث نأ ريغ « دادنب ىلإ ناسارخ نم هلوحت لبق

 هأفاو أم ناعرسو « كانه نومألملا ةحاس لزنف « ناسارخ ىلإ اهنم ىفنو « دادغب ىلإ

 ى كريشاف ٠ هيدومح نيب نومأملا لخد هشعن لاجرلا لمح امل هنإ لاقيو توملا

 يانج محرر هذه : .لاق امم ناكو « هدحل ق هلوزن ىبح هلمسح

 مألا 7-55 ىلع هنبا أشن اهبو « ةفوكلا ىلإ هدعب ةجابيدلا ةرسأ تلقتناو

 بادآلا نم اًفونص نسحأ لب «بسحف رعشلا عنص نِسْمحَي ملف « هفيقثتب ةرسألاو

 مهسردمو ٍمههيق هنوراتخي ةدلبلا كلت ى نييولعلا لعج امث « ةعيرشلا مولعو

 ةعيشلا نأو اًحالس هراد ىف نأ لكوتملا ىلإ ىمشتو . ىدوعسملا لوقي اك « مهناسلو

 اال ًادنج هيلإ هجوف « هداسح ضعب نم هيف ةعيقو « هدنع نوعمتجي

 2: :فوصلا نم اطيسب ًايوث ” ًايدترم ةملغم ةفرغ ق هبر 0 هولدجوف ؛ ةأجف

 نييدلاخلل راشب رعش نم راتخناو 7070 ص بهذلا جورم هراعشأو ىامحلا ىف رظنا 010

 ©« ٠١5/١ قفاعملا ناويدو ه١ ءارلد ص "17 ص نييبلاطلا لتاقمم 50 « ؟و / ؛

 108/7 ةنس توريب عبط لكين رشن ةرهزلا باتكو

 تارايدلا باتكو (سرهفلا رظنا) ١8



 م

 ىلإ هولمحف . هيآب امرتم نآرقلا ولتي وهو « ىصخلاو لمرلا الإ تيبلا ىق طاسب الو

 كتيب لآ لوقي ام : هلأسو ءهل' قرف ؛« فظش نم هيف شيعي ام هل اوفصوو لكوتملا

 ىبب لآ لوقي امو : هأومقب هباجأف « ( نييسابعلا دج ) بلطملا دبع ن , سابعلا ف

 ىلع هتعاط ضرفاو هقلخ ىلع هيبن ةعاط هللا ضرتفا لجر ىف نينمؤملا ريمأ اي
 فلأ ةئام لب ليقو « رانيد فال ةعبرأ هئاطعإب رمأف هل لكوتمل بلق نال 00

 حضتي اك هيبن ىلع سابعلا ةعاط نم اهرهاظ هتباجإ ف ىتامحلا رقد مهرد

 . هيبن ىلع هللا ةعاط دارأ امإو ؛ باوحلا نم ىناثلا رطشلا ىف

 " « هل ءاضرإ نييولعلا مذ نم لكوتملا رصع ىف اورثكأ ءارعشلا نأ انب رمو

 ىب ىلإ بستني ناكو مسهتجلا نب ىلع هلآو ىلع ىف اح دق مهراكأ نم ناكو

 نأ اعيبطظ:ناكك ب ةرامخأ ق بسنلا اذهب ًارارم رختفاو « ع ىؤل نب ةماس

 ىلع دادغب لمعتو ةنسلألا هلوادتت هنأ ةصاخو « ح”دسقلا اذه ىلع ىنامحلا تكسي ال

 هضردعو هقلخ ق حدقلاب ال نكلو « تانعطب ةنعط مهجلا نب ىلع نعطف ٠ « هرشن

 نم سيل وهف « ةماس ىلإ هبسن ىف حدقلاب امنإو « هرصع ى ءارعشلا ةداع ىلع

 : لوقي ءىش ةيشرقلا نم هيفالو ايشرق سيل ىلاتلابو « هدافحأ

 و ره 2 7 2 و

 ملظم 2 اندنع مهرماف هونب اماف انم -ةماسو

 يا“ ر 2 ٠ ع 1 ولا ٠

 ملحي عجطضم ةفارخ  مساسناب انوتأ سانأ

 تيب سيئب ملف « ةيولعلا هترسأ قحو هقحو هلضف هل مهلا نب ىلع فرعو

 اهيف هل فرتعيو « هاضفب اهيف هوني تايبأب ىتكا امإو : ايجاغ الو هيلع ادجإو ةفش

 دهعل جرخ نيح رمع نب ىبحي همع نبا ىلع ًاديدش اًنزح 59 ا

 ليعامسإ نب نسحلا نأ ثدحو ءهتينمأ نود لتمقو «ةفالحلاب هسفنل ايعاد نيعتسملا

 ضمب لو « ًادعوتم أد دهم هراصتنا بقع ةفوكلا لخد هب لكن ىذلا شيحلا دئاق

 كلذ ظحاالو « هئاقل نع نييولعلا نم فلخت] ىذلا ديحولا ناكو «هيلع مالسلل ىلامحلا

  ةعاجش رهظأ هسلجم لخد اذإ ىتح هورضحأ ةعامجم هيإإ ثعبف ٠ ليعاممإ نب نسبحلا



 م

 : هدشنأ نأ ثيلي ملو « دئاقلا ةولعس ىشخي ال هنأو ادالجو

 ّس

 مالكلا ىف كنيلتْشأ كتئجو 2 اياطملا بكر نم زعأ تلتق

 ءاشنلا ذك نمنع ةيفزإ هلو كاجقلا نأ لك ف

 ىف امب هرهاج لب « هاراد الو نظي ناك امك دئاقلا قلمتي ملذإ مرااا وهو
 / روصيو ٠ هبدنيو اهيف هيكبي « ىبحي ىف ةريثك ثارم هلو . لجو وأ فوخ نود هسفن
 ةوق ق هالي لب توملا ءبهري ال ىذلا عاجشلا لطبلا توم ٠ اب رك اتوم تام هنأ

 ىح « هينيع قى ايندلا تملظأ امهمو « هلوح نم بوطخلا تمحلدا امهم ةبالصو

 : لوقي « ةمحرلا هلو ايقَسلا هريقل نويلطيل ىحو ٠ هموصخخ هتلوطب لوهتل

 ميرك ومو تام ىتح تام امف هموي فتحلا كردأ ىبحي كَي نإف' ٠ . وف 5 0

 ممصل هنإ ىبحي هلا ىّس هحور بالط لاق ىتح تاه امو

 حيرجو :ليتق نيب اًممئاد هدارفأ نأو ىولعلا تيبلا ةاساه هل هيثازع قف نوصتو
 ةمأل ةضخأ قو هلهأ 0 ىبحي همع نبال هيئارم بناجب ةريدكا كار م ىلا مسحلإو
 قيفش ةرديسلا 5 اًضيأ لب ..« طقف ةميرملا محرلاو خلا همق ا "ال وهو ليعامسإ

 : هلوق لثع ايده يك هرج موتو ) حورلاو سفنلا

 ها

 ىدبك ىلإ اق هب نامزلا قش ىدسج ىف حورلا ليدع ىأأ نبا اذه

 ٍدضَعلا نم ْتَّلُش ىلا ىدي ىمي ايو ةايحلا حوراي كلثع ىل نم
 دِلَجلا ىلع اهانخأو بولقلا ىلع اهغلبأ تنأ لك َحاونأ تقذ دق

 دمكلا نم ىئاشحأ تتتفت الإ هل حيرتسأ ءىش قبي مل مويلاف
 لمس
 ع

 ىدمتعاف تيبحأ نم ةينمللو |نوسأ هذدعس رداغب هي ىدرلل لق ' ىو لا مى س ً ها 2 0

 لكنلا»و ريدكتلاب شيعلا نذا»و مهتقرف دعب ؛ ىضقت وورسلا نإ 5 7 51 ه4 2 م .٠

 ىنامحلإو . عجوملا نينألاو تارفزلا» عومدلا نم ليس ىهو ةرثؤم ةبثرملاو



 مو

 بصخ لايخو ننكر نوعش لع" ىهو بدألا بتك ضعب اهلوادتت ةريثك تايلزغ

 : هلوق لثم نم

 ىيبط ىلع هيناج ناك اذإ  اًنّضلا نم ءافش اون عترأ نم

 « صئاقنلا نع اهعافتراو هسفن ومس روصيو . هئابآ نع هيف ثدحتي رخف هلو
 : لوقي « هبلق نم ربكأ لب هبلق ءلم اهنأو هتمه ربك روصي اك

 ىبلق نم ربكأ ىتمه» 2 بعصلا لبجلا ريظن ىلق
 تخلو قزيشلا' .لمأرب كلتفا» نهر ةذححم هلل رختساف

 برضلاب فيسلا تيمت ىتح  ةتيم ترضح نإ ثستالو
 نأك ةريثك راعشأ ىف كلذ روصو « هتهاركو بيشلا مذ نم اورثكأ نمم وهو

 هل هضغب ىلع  هنأكو ا يل هركيو بيشلا هركي هارف

 : لوقي 6 هقرافي ال نأ موي

 بابش نم اًدّمف زعأ ناكف هيلع. كبت تيل" نكد

 باهذلاب كُبابش ىدان اذإ اديمح حَرْيِبتال بيشلل لقف

 تايناغلا ىلإ رظنلاب هعاتمو هوهل مايأو بابشلاىلع ًاريثكى سأي بيشلل همذ باجيو

 + لوقا ناف خيش ىلإ رظنت ةيناغ نم لهو « بيشلا هلضأ ءهنم كلذ لض دقف

 ازاعم. اظخلا كلترعي نصف نيطاحلا :كلق ..تنك قفل

 ارافثلا نوكسلا دعبو اًداعب ٍدادولا دعب َنْبَقْعَأ َنْحِبْضَأ

 هنم دجن ليخلاو لبإلاب تاولفلا فاستعا ىو ليللا ىرس ىف ريثك فصو هلو

 اولا ىلع ديوتي وتو للا ليال دمإ تيرا نيب + فلا بوك تان

 : هلوق ةكرح ىأ نود

 ىاكد

 راس بكوك الو راج كلف الف اهماك ر هيرتمت ىح  نميخف



 نك

 لزانملا نع اهيف ثدحتي ةعيدب ةديصق هلو « رايدلاو لزانملا ركذ نم ريكي ناكو
 «ةريخلا روصق نم اناكو «ريدسلاو قّدرَوخلا ىرّصَسق راثآ لثم ةفوكلا نم ةبيرقلا

 ضاير نم لزانملا هذه لوح امو كانه ريدغلا رهن ىلع ةلطملا ئقاسألا تارايدو

 : ةديصقلا كلت َْق هلوق نمو « راهزألاو راونألا اهيف فرت ةرضن

 فقاوملاب ىزاوت ال قن  ٌرَّوْخلاب كل ٍةفقو مك
 ققاسالا :تازايمب لإ ر2 .نققنلا لإ ريدغلا .ديب

 . م سم س5 2 ع 7 م

 فراطملا ًمالعأ َنْيَسْكُي 2 اهّضاير نأك  ُنَمِ
 َ ع : 2# م 5

 فراخزلا ناولأاب اهّرخ أ اهلئاوأ  ىبلت

 . ًاديجم ًارعاش ناك هنأ ىنامحلل اهدنع انفقو ىلا راعشألا هذه نم حضاوو

 اولاَمف هل نيسمحتملا ةعيشلا ضعب غلابو « ةعرابلا ةليخألاو رطاوحلا نه ريثك هدنعف

 . ةرجهلل 75١ ةنس قوت دقو . هنرسق ءارعش رعشأ ناك هنإ

 1١ ىرصتإلا عجفملا

 ىلاعثلا ةملك لدتو « بيدأ ملاع « بتاكلا دمحأ نب دمحم هللا ديبع وبأ وه

 هماقم ماق 1١" ةنس روهشملا ىرابخإإلا ىوغللا ملاعلا ديرد نبا قوت نيح هنأ ةميتيلا ىف

 «رابخألاو ةغللاب ةقيقد ةفرعم بحاصو ةياورلا عساو ناك هنأ ىلع ءالمإلاو فيلأتلا ىف

 رعشلا ىف نامجرتلا باتك هامس باتك لثم ةفلتخمم تافنص٠ كرت هنأ كلذل دهشيو

 رظنلا تفليو . هتافنصم ءامسأب لماك نايب ميدنلا نبال تسرهفلا باتك ىو . هيناعمو

 تناك ةفوكلا نأ فورعمو « ةرصبلا لهأ نم لب ةفوكلا لهأ نم سياو ىعيش هنأ

 عيشتلا نع ةديعب ةرصبلا تناك اميب . هرادو عيشتلا زكرم ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىتح

 «٠ ةرصبلا ىلإ عبارلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا ةياهن عم عيشتلا رايت دتما امنأكو «2"”هلهأو

 . هزكارم نم زكرم ىلإ لوحتت تذخأ

 ١/ ١١9 .٠ ( لوبناتسإ ةعبط ) تايفولاب ةعشلا ناععأو ةرانغأو عجفملا ى رظنا )010

 ناف ةعبط ) ظحاجلل لئاسر ثالث (؟) 571 ١/ (ديمحلا دبع نيدلا ىبم ةعبط ) ىبلاعنلا
 ظ 6« ص ( نئولف توقايل ءايدألا مجعمس ١١9 ص تسرهفلاو

 ١90/7 نص ءارعشلا جعمو  88١6قاولاو .
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 َْق ةيمامإلا بهذم عاش كحنف ٠ انا ا ناك عجفملا نأ ودبسو

 كَل هنأ نظلا ريكأو « هلاق 1-5 همزأ عجمفملا هبقل نإ كوأومتيو ء ميدق نم قارعلا

 - رهظي ام ىلع - ناكو « نييولعلا ىلتق ىلع ريثكلا هعجفت ىلإ ةراشإ بقللا اذه
  ىمشاطلا ىنيزلا باهولا دبع نب دمحم نسحلا ابأ ةصاخو « نييمشاهلا حيدم نم رثكي
 : لوقي هيفو ىرمصبلا

 دانزم ريغ ءاملا معطك قلخ 2 هردق ةلالج ىلإ - ىنيزلل

 "لبزم رحب ىلك قرفي ىدتو اطس اذإ ثرويللا ُضِقَت ةماهشو

 دلقرفلا لحم هعاعد تلاط مشاه ةبازذ ىف تيب لحي

 ىدتهمب بئاحسلا هتحار دوصجبو ل مراكملا هتنس ءابضب

 ( هابشألا تاذ » اهامس  هنع هللا ىضر - يلع /اهيف حدمي ةليوط ةديصق هلو

 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ه هيف ركذ ةردره ىلأ لإ :كتيبم رثأ ىلإ ةراشإ

 ميهاربإو همه ىف حونو هملع ى مدآ ىلإ اورظنت نإ : هباحصأ نم لفحم ىف وهو لاق

ذه ىلإ اورظناف هملحو هي"دسه ىف دمحبو هنس ىف ىسيعو هتاجانم ىف ىسومو هقلخ ق
 ا

 من رثآلا !ذه ىده ىلعو ٠ («بلاط أ 3 , ىلع وه اذإف يااا لواطتف . لبقملا

 : طمنلا اذه ىلع دردطت ىهو ىلع بقانم اهيفأ اروصم هتديصق عجمملا

9 

 0 نعل نإ ابن  اَيِلَع ىبحل ىماللا امأ

 (؟انذَعو ًاعضارو ًاميطفو الور الهك ءايبنألا هبشأ

 اًينكملا»و ءاممألا حرش مح ٌرُعْذِإ مدآك هملع ىف ناك

 "ايل الع ذإ كفل فرب ١> < نها نم ىّبَت حونكو
 ادا دس لا هلإلا اضر ىف اًمَجِو

 اثنا أ هنارجهو ه4 الا ىف َرزآ ليلخلا لازتعاك

 نع هدجي م فكلاب مج لا ا لواح دولا نأ قلو

 )١( قارعلا ىلامشب لبج : ىدوحلا (م) . مطحنو قدت : صقت .
 )١( مهاربإ ويأ : رزآ (:4) . ىفلا : لوزلا .
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 رعشلا ىلإ اهنم برقأ ىميلعتلا رعشلا ىلإ اهنآل ةبوذعلا ةديصقلا دقفت نأ ىعيبطو

 لاونملا أذه لع ىرح هعرمج ةرعش نأ كلذ ىبعم سيلو . ناحل لاو مخنلا رفاو ىانغلا

 اضيأ لب ء طقف ءاوتسا هيف سيلو وتسم اهبولسأ ىبنيزلا حيدم ىف ةقباسلا تايبألاف

 فورظلا ءام هنم رطقي داكي ةوالحلا ريثك هرعش نإ ىللاعثلا لوقيو . ةناصرو ةلازج هيف

 : هلوق لثم نم

 ىداؤف ميرت ام كاركذو ك  اركذ دنع قداتعت تارقز

 | ٍولاعيم ىلع انك لهف وتس 0 بغذم ىنع باغ دق ىرورس
 م 8 و : 1 1 8

 داهسلاب ةلوحكم نوفج نم تاربع ىوس عزفم ىل سيل

 دالب ىف منو دالب ىف 2ىأ بئاصملا نم ىبسحبو

 اذإ « بارشلا ىلع اًنايحلأ لبقي نأ ق اًمسأب دجب ال ديرد نبا هذاتسأ لثم ناكو
 نم ةليأ ف اهسل اجي نم اًسلجم فص ةأرثو © محلا ءاستحا نم هنع ىور ام حص

 ظ : لوقي « اهب سنألا ىلايل

 راهنلا هأجاف ليللا ٌُتثلخف  ٌراكتعا  لّيَلِلط اهورادأ

 زاقعلا ٍتَدَب مأ ُحْبَصلا َحالأ جاد ليللا»و ىبحاصل تلقف

 رارش اهل ريطي ةعشحشم  اهولوادت راقعلا ىه : لاقف

 ران سأكلا : اهنأب تفلح  اهنم حاتمأ ىننأ الولو

 رثكأ نأ نم هانلق ام اني رمو ٠ ناملغلا ضعب ى تاعوطقم هراعشأ نيبو

 رمحلا| نيل اد لتخب ةهل كرو فب اعني هقريتظتو اونا اتإ مهيف ءارعشلا همظني ناك ام

 مهميخضت ىف نيقرشتسم ا عينص عنصن الآ ىغبني ناك كلذلو «كِحضلاو ريدنتلا دصقب

 ق ةديصق مظني ( رثم ) هآرو . هريغ دنع وأ ىرصبل ملا مج.املا دنع ءاوس ةءسلا هلمل

 : الئاق ناملغلا نم هيف نمو ةرصبلاب ريبكلا عماجلا

 هلا كبرخ ال 23  رْضَبلا ماج اي الأ
 #0 و 3 هو ب 2



 م5

 هاعّرم كيف حيلم 2سنإلا نم ىف مكف
 هانذصف كيف هل ملعلاب خَفلا انت

 هانبلط رعشلاب ار مشل بلاط نم مكو
 ناك فيك ىكحي رعاشلا نإ لوقي بهذو « ىربك ةمّلصو ىلع عقو هنأ نظف

 ليلدلاو . 7 مهنم بعصلا ىصاعلا لزنتسيو روكذملا عماحلا ىف نايبصلا وخد
 نيذه اهنم طقسأو ةديصقلا دشنأ هنأ همكح ىف ةينلا صلاخ نكي مل هنأ ىلع
 :نيكشلا

 0 3 نى ع

 هاكذ اني  ىدكذت رمألا "بلاط يي لأ

 ةواقأت“ نسلاع ةنف' الق ام -هكزرتي الق

 : ةياعادو اًثيعو اًناتهبو اًبذك ةديصقلا هذه نم لاق ام لاق امنإ عجفملاف
 كابشلا بصنو ناملغلاب ولا .ع ثيدحلا لاجم ىف اهقوسي ال نأ زتعي نسحب ناكف

 ةهاكفلا ىلإ هيعماس عفدي نأ ىلإ دارأ امنإ حلا : ةرهاطلا دجاسملا ىف ؟ نيأو مه

 رضاحيو ىلمي ديرد نبا هذاتسأ ناكم ماقملا هب لطي مله . ضيرعلا كلحضلاو
 هبر ءادن ىبل ىبح ديرد نبا ةافو دعب تاونس تس الإ ىه اف « بالطلا
 ْ ظ ةرجهلل *"1/ ةنس

 ظ ةيسايسلا تارولا ءارعش
 ءافلخلا عجاضم تّفقأ ىلا ىه اهدحو نييولعلا ةماعزب ةعيشلا تاروث نكت مل

 نقلا ضف اهضعب ناك « ىرخأ تاروث اهبناجي تلعتشا دقف « رصعلا اذه ىف

 تاروثلا هذه ءامعز نم ناكو . هئاول تحتو هفوفص ىف ةماعلا عمجي ىتح ايولع ًاراعش

 فوقولا انمهيو . ةيناث ةهج نم رعاش وهو « ةهج نم رئاث وهف «, رعشلا ظني نم

 نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا رظنا )١(
 ١١/5١ ىرجملا عبارلا
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 ظحالفو . مهراصنأ نم :م هراعشأب اًنايحأ مهنيعت ناك نمو رارثلا ءارعشلا ءالؤه ىلع /
 ليق ام قوست اًمئاد ىهف ؛ خيراتلا بتك مهب مهت مل راصنألا نم ءارعشلا ءالؤه نأ
 ءالؤه باحصأ هلاق امب ةيانع ىأ دعت الو راوثلا ىلع نييسابعلا تاراصتنا ىف

 ظ . ريثك الو ليلق ى راوثلا

 ناكو ؟4"7 ةنس لكوتملا دهعل ثيعبلا نب دمحم رصعلا ىف اوراث نم لئاوأ نمو

 "ه6 ةنسل ناضمر ىلإ لصن امو . رحآ عضوم ق هل ضرعتسو « رعشلا نسحي

 لصفلا ىف انلصفو « اهل اًمعزتم ةرصبلاب جنزلا ةروث ىسراف لعْشُتي ىتح ةرجهلل
 ةميظع ةثراكل اهتضرعو ةيسابعلا ةاودلا تخّود فيكو ةروثلا هذه ىف لوقلا لوألا :

 ك الملا رابك ىلع الئاه اًطنخُسس نورعشتسي مهلعجيو جنزلا ريثتسي نأ عاطتسا ذإ
 ةمحر ىأ نود اهعرزو ةرصبلا ضرأ حسنك ىف مهنورخسسي اوناك نيذذلا نييعاطقإلا

 عسمجتو . ءاسك الو ءاذغ مه ققحت داكت ال ةديهز روجأبو ةقفش وأ
 قارعلا حاتمجي داكو قارعلا ىبونج ندعو بج.-) شيج ىلإ اولاحتتساو جنزلا هاوح

 د ةفيلخلا دهع ىلو قفوملا مهميع أو ممل درجت نأ الوات اقوألا ضعب ىف هلك '

 شويتبا تناكو « هرابغ "ىسشسي ال ًاراوغم الطب ناكو ام ريغ ىف انب رم اه

 اهتدايق ىلوت ىبح- « قزمم رش اهقزع ناكو « هباحصأو رئاثلا اذه برح ىق تلاوت

 ذإ « ائيطب أرصن ناك دقل ؟ رصن ىأ نكلو , ًارصن ةميزملا تلاحتساف « قفوملا
 ةعطق ةعطق مهنم اهذخأب لظو ء ةرصبلا تاعقنتسم راوثلا نيبو هنيب فقت تناك .

 ضقنو ةيرحلاب ةبااطملا ىف برعلا اهفرع ةروث مدقأ ةروثلا هذه نأ ققلا نمو
 هذه ىلإ ىعسلا ىف اهب ضمب مل اهميعز نكلو «ىعامجالا لدعلا قيقحتو قاقرتسالا
 ءرارحألا قاقرتسا هبورح ىف حابتسا دقف « هتروث لوأ ىف دعي نكات كحل

 رون لا ب ىلع ”قاقرتسالا هضرفب جنزلا ىلع ةيرحلا همدر ىغلأ امنأكو

 تاقبط قريست سانلا نم تاقبط تلظو ىه امك تلظ اهنكلو « قاقرتسالا

 رم انك « ةينيد ةحسم اهيلع ضي نأ هتروثل اًحاجنإ ىأر دق ناكو . ىرخأ
 نب ديز ةلالس نم هنأو دمحم نب ىلع همسا نأ سانلا ى عاشأف « لوألا لصفلا انب

 ةروثلا هقح نم نأو ةفالحلا ىف ىعرش قح بحاص هنأب اونمؤي ىتح « نيسحلا نب ىلع
 نم نوريثك هيلإ مضفنأو . هورزاؤيو هورصني نأ مهيلع هقح نم لب « نييسايعلا ىلع
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 نكلو « قارعلا ديبعو جنزلا نم هيلإ اومضنا نم بناجي ىداوبلا بارعأو رارحألا
 . عيرذلا قافخإلاب  ةفينعلا كراعملا نم ماع رشع ةعبرأ دعب - تءءاب هتروث

 هترود تلظ ىذلااهبحاص نم ناك امو نآلا ةروثلا هذه دنع فقن نأ ديرن الو
 اولاق ىتح « ءامدلا 0كفسو لتقلا ف فري ناك ىذلاو« ديزت وأ اًماع رشع ةعبرأ
 بهي ناك هنإو « فلأ ةئامئالث ةريثكلا هتاراغ نم دحاو موي ف ى ةرصبلا ىف لتق هنإ
 « هدنع ئقن نأ ديرنال كلذ لك . روصقلاو رودلا قردحتيو لاومألا هباحصأ
 ام دنع فقن نأ ديرن امنِإ .”هراصنأ ف بطخي اًمئاد ناك هنأ نم لاقي ام دنعالو
 ةلاسملا ىف ةريثك راعشأ هل ىوردت » : ىنابزرملا لوقي . 2" هراعشأ ضعب نه انل ىب
 «همامأ هيلع تب راق اهنأو همظن ن م اهنأ دكؤي ناك ديرد نبا نأ ركذيو «« كتفلاو

 رعاش هنأ ىف *ك شي ناك ' نسم هيرصاعم نم نأكو ؛ اهركسنسي ملو « هل اهنأب دهشف
 ناكو . ةفلاسلا ةداهشلا ىدؤي ديرد ن هربا لعج امم ؛ همظنو رعشلا عنص نسحب

 ةيجام يرعلا ياذالا نم اهيف نقلت هنأكو « ناريإب نينزرو ىمست ةيرق نم

 : سابعا ىبب بطاخي هلو « اًعيمج رعشلاو ةباطخلا ن

 اهدومخ ىلايللا 9 ىلع ءىلعب نتف را اودقوت ال انمع ىنب

 اهدوقع اهّيَتَحاَر نم اهنمضت لمانأ منأو انإ انمع ىب
 أاهدوهش نحنو ًاباقعأو ائيدب انرمأ كردلا متيلو انمع 4 وف م ي ع 0 را 1 َ

 (”اهذيمع راج ذا ل اندأ نإ تب حارقلا تقال مسقأف

 « هديفح وأ بلاط ىلأ نب لع مهم نبا ع هنأك نييسايعلا ىلإ همالك قوسي وهو

 لمانأ الإ اًعيمج اوسيلف هل اوملستسي نأ ىغبني ناكو «ةنتف ران هدض نودقوي مهنأ معزيو
 ًاداهج مدهاجيس هنأو «كارتألل ةلودلا ةدايق اوملسأ نأ مهموليو . ةدحاو ةيمشاه دي
 هنم أربت نأ ىغبني نوجيو رمخ نم هروصق ىف ىرحي ام ريوصت نم رثكي ناكو . . اريرم

 )١( و ىربطلا /  4١4ه ه ص ْ . اهدعب امو ١ اهدعب امو . ْ

 ةغلب . بذملا درابلا : حارقلا ءاملا (*) مجعم جزلا بحاص راعشأ ىف رظنا (؟)
 ص فقابزرملل ءارعشلا 48 ١ كلب : رابي . ىكي ام لقأ : شيعلا بادآلا رهز ليذو .

 ىناثلا ىمابعلا رصعلا
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 لوقي كلذ قو « نايصعو 9 روصقال ةراهطو كسن روصق نوكت نأو ةفالحلا روصق :

 صاع لك نم هّنوح دق امو د ادغبب روصق ىلع ىسفت َفْهَل

 صارح 2 ىصاعملا ىلع لاجرو اَرْهَج ْبَرْشت كانه رومخو

 صارملا كلت نيب ليخلا محق مل نإ رهزلا مطاوفلا نباب ثسل

 ا ةأمح لإ ةدايعلاو نيدلا ةايح نع مهفارصنأ ني يسابعلا ىلع ل وهو

 ةمطاف ىلإ هسفن بسنيو . هعم سانلا ريثتسي ىبح « ماثالا فارتقاو ثيعلاو نوجملاو ظ

 نييسابعلا دهاجيس هنأ نلعيو .بولقلا ىوهتسي ىتح «رهزلا مطاوفلا ىلإ لب « ءارهزلا

 كلحأ ى هل اًصلخم هداهج ىف اًتباث لظو . دادغب طقست ىبح هداهج ىف رمتسيو

 دّمف نأ دعب ىح «فورظلا الأمل  ٠ ةماعتىملستسا نأ دعب قفوملل مع مل هنإف

 مهنم ةيقابلا ةيقبلاو هدنج ركأ هيضر امن هيلع هضرع نيح نامألا ىضرالو هراصنأ «

 دشني وهو هلزنم مامأ همد كيس ىح لئاقب ”لظ لب :

 ميم ريغ سل لزنم رخو هنا“ كيلع

 قى فا د ىبأ نب زيزعلا دبع نب ركب ةروث جنزلا بحاص ةروث دعب اناقلتو

 اهتاعد ناكو « ةطمارقلا ةروث تيشاواب يبرق امع هل ضرعنسو ؛ ًارعاش ناكو جركلا

 ريغ ناكو . لوألا لصفلا ىف انب رم امه « ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةوعدلاب اهنولصسي

 قداصلا رفعج نس ليعامسإ 3 دمحم ةرشابم هسفن لصي ةاعدلا ءالؤه نم رئاث « :

 انبسن هسفنل جنزلا بحاص لا ل « ةيذاك بسن :ةلسلس كلذل اًمفيزم

 ىتلا دق 5 ةقرفلا نوكم طمرق لوألا مهتيعاد ناكو . نيدياعلا نيز لع نب ديزب هلصي

 هتكرح ميظنت ىف ذخأو « هيلإ مضناف « ةيليعامسإلا ةكرحلا ةاعد دحأب ةفوكلا داوس ىف 0
 ةماعلا بولاق 5 ىوهتسا ام ةلداعلا ةيكارتشالا ىدابملا نم امل ًاعضاو ةيطمرقلا « 

 ىخ 4 ةئس ىلإ لصن امو . .ةفوكلا داوس ىلع مهب ريغي ذخأ ريثك قلخ هعبتف

 .ىريو ىلادن ادلا هّنيَورْكَز هتكر ةرح ةماعز ىلوتيو ؛ ةضماغ فورظ ف ىتخي ةدجن

 دمحمو نيل ىبحي : هئانبأب :لسريف « هتعامجلو هل داصرملاب ةلودلا اني رم اك '

 "ن6 مهتوعد ىلإ نوبيجتسي مهلعأ 2 ماشلاو قارعلا نيب ةيواهسلا ةيدابب بلك ةليبق ىلإ

0 
 هنأ مهل معز ىذلا هيوركز نس 00 5 انو ريثك مهعبتيو
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 ظ دمحم نب ىلع هللا دبع ىبأ ماب مل ىمستو «أ قداصلا رفعج نب ليز نر لمع

 ص مهل فشكو « هيلإ ىتحوي هنأ ايعدم مهل نهكتو ٠ دمحم مساب ىمست لب ليقف

 مهنأو ةرومأم اهيكرب ىلا هنقاث نأ عز انك «هتزييمسوأ هتبأ 0

 ماشلا تناكو . ًاداسف ضرألا ىف ثيعَيو ةيروسلا ندملا مجاهي 74٠ ةنس ىف

 لتقي ةقرلا ىلإ ىضمو هيلع بلغتف اهداوق دحأ هيقلو « ةينواوطلا ةلودلا عبتت ذئنيح
 ىلع لق هنأ ريغ « قشمد رصاحم داعو « نييسابعلل اًنشيج رسحدو « ءامدلا كفسيو

 ىلع هراعشأ ضعب ىف هارثو . ''7همجعم َْى ىنابزرملا هل مجرت ًارعاش ناكو . اهباودأ

 : لوقي « مشاه ىب نم مطاوفلا ىلإ هسفن بسني جنزلا بحاص ةلكاش

 مّلاعلا اذ ٍقلالُس ٌريخو مشاه نم مطاوفلا نبا انأ

  مدآ ىنب مامحلا ءطّوك مانألا مغرب ٌماشلا تئطو
 ناكالو نيبولعلا ةرصن هتروثب دصقي نكي مل هنأ دكؤملا نمو . ةيذاك ةبسن ىهو

 كلذلو « ناطلسلاو كلملا ىلإ لصي نأ ديري هسفنل اعيشتم ناك امنإ « ممل اعيشتم اهيف
 ] مهتاوعدو مهتاروأو نييولعلا نع  انب رم أم وح ىلع - جنزلا بحاص لثم هانلصف

 نيحاذلا لعسو قو علا خيرملا : تكا اوكلاو موجنلا اهيف ركذي تايبأ هلو ءةسسايسلا ظ

 ُْف اقر مط با نعل يكب حا ملع نأب هعبتت ىل ةماعلل احنولم ا 2 علا

 دادغب , رمديس هنإ لب «ةقفارلا ةنيدمو كلام نب قوط اهانب ىلا ةبسحارلا ةنيدمو لصوملا

 ظ : لوقي لاومأ نم اهروصق ىف ام لك بهنيو ًاريمدت
 ٠ ع دا وف

 ريذنلا هنم اند دق كنارق رمأ ناحو موجنلا تبراقت
 ا 2 52 2 1 ريتا

 روتف ِهِتَدقولاه 2ىوق >لهتسم حئابذلا خيرمف

 رودب هل نيحباذلا ُدْعَس رارمحا هل بورخلا 2
 ش 20 مه ”مو م هدم 2 7

 ريظن هل سيل مايالا نم 0 قط ىتبحر رشبف

 روبن تاب اهتكشااس- اذإ خت سبل ةلالضلا ةقفارو

 : ١١7 ص قابز رملل ءارعشلا مجعم 6
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 ريكن اهل سيلو ىرمأ ىلع 2ضشايتعا اب سيلف دادغبو

 روصقلا اهب هتوح اه ىوُحأ» ًاميشَه اهكرتأف اهحّبصأ

 «نيرحبلاو ءاسحألا بحاص ىباشجلا رهاط وبأ ءارعشلا تطمارقلا راوث نمو

 تقفخأو «ناريإ بونج ىف ةوعدلا رشنب هفلكو ء طمرتق راصنأ نم ديعس وبأ هوبأ ناكو

 هل تباجتسا ام ناعرسو « ءاسحألاو نيرحبلا ىلإ هلسرأف « طمرق ىلإ داعو «هيعاسم

 مالغ هلتقو « ةرجهلل 785 ةنس ذنم هناطلس ىف ةقطنملا تلخدو . سيقلا دبع ةليبق

 ةفيلخلا ركاسع عقاو ذإ « هرمأ ظعو « رهاط وبأ هنبا هفلخف 01١ ةنس ىف ىلقص

 عستاو « هشويج نم شيج ريغب كتفو لوألا لصفلا ى انب رم امك ًارارم ريدتقملا

 هيك ىتمرف هلا ماعلا « هدونجو هعابتأ رثكو ؛ ةيبرعلا ةريزهلا قرش ق هكلم

 3 هنأش ناكو « « ليعامسإلا ىمطافلا ةفيلحخلا ىدهملا هللا ديبع ةيعاد هنأ معزي ناكو

 يي اراتس دذختي ناك لب « ةقيقح هل وعدي نكي مو « ةيقي ةيقيرفإ ىف ظعي ذحنأ

 : اهلهأب لكنيو ةرصبلا ىلع ىلع ريغ ام ًاريثك ناكو . ةيسابعلا ةفالخلا ىلع

 0 ريغب ناك ام ًاريثكو . دجاسملا قرح امك هرود قرمو ؛« مداعب

 ةلمحم « رجه و هتمصاع ىلإ حورتو وادغلت هشويجو ؛ بهنيو لتقيو كتفي

 لب «دادغب ىلع لوتس نار هيلو ماس" كلتع نأ اًنيعيبط ناكف « لاومألاب

 معزي ناك نأ ةماعلا ىلع هليوهت هب غلبو هلك ىتالسإلا ملاعلا ٍلغ لوتسي نأ ىلإ

 نم لوقي هلك كلذ قو ا ءايسلا نم ميغ لذ ماس ظنس هنأ ال

 : 2١ ادعوتم ًاددهم ةليوط ةديصق

 ٌرضحلاو ٍوْدَبلا ىف ُبوهرملا انأ ىنأِب ةلاسر قارعلا ّلهأ مليم ْنَمَف

 ٌرقبلاو حّْبَتلل ءاّضلا َقْوَس نوقاسُي 2ةعقو دعب عقر نم مهليوايف

 حلاو رمورلا» كرشلا ناوَرْيَق ىلإ قبو ّرصم وحن ىيبخ ٌفرصأس
 ركذالو ىتنأ َلْسَن مهنم قّْبَأ الف مهتيبأ ىتح فيسلاب ينيك
 ْمأ امب ىضرأب ىراثآ ٌدمحيف 0 ميرم نب ىسيع تأي ىتح رمعأ

 ةسمخو سراف ثلأ ْق اهيلإ جرخف , دادغب وزغ ىلع ١" ةنس ى مزعو

 )١( ص ةرهازلا موجتلا 6/ 70+
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 ع جاسسلا ىلأ نب فسود ةدايقب شرج هب رح ردتمملا زلهجف « ؛لجار فالآ

  َِ . 2سد م . جت ِ

 برع نم مهريغو نوينادمحلا هيلإ مضناو « اًمفلأ نيعبرأ وحن ىف فيثك شيجب سنؤم
 فرصنا رهاط ابأ نأ ريغ « رابنألا دنع هشيجو رهاط ىلأب ىتلاو « لصوملاو قارعلا
 شخ اعأكو هاب ةدش نم هب رهتشا ام 3 سدؤم هعفاوي و هم ىلإ اعجاز

 هنري اركاب ةيلاتلا تايبآلاب هل لسري رهاط ابأ لعج مب «برلا ةدبغم هسفن لع

 .(1) ةلردش ةيرخس

 ارامزمو ًايانرس َحارلا عبتتساو مك حارلاب مكسنؤمل

 اراس دق نيضاملل رعشلا نم ًاتيب 2 ىل فذاقت قوش نع ثلثمت دقو
 اياز ْرْرَتْسُي مل اذإ ميركلا نإ -مكترفجب مكذخاّون مل ٌمكروزن

 ترا لهأ نم عسسل :كلنزاهلا كراقو::+ اهب هتف دعت ىلا هتغاديايو هب ازهر وقف
 ريغو ىانرسلا نم برطلا تالآو ساطلاو ساكلا لهأ نم تنأ امنإو « سأبلاو

 . هدونجبو هب كتفلل هدالب روزيو هروزيس وهف «٠ هؤزه ى رمتسيو « ىانرسلا
 «رورغلا هللاب هرغسيو « ةفالخلا دنج ىلع هتاراصتنا ىلا رهاط ابأ ىغطتو

 ةجحلا ىذ رهش ىاوي امو . هللا دودح فرعي الو موصي الو ىلصي ال هنأ هنع رهتشيو
 اذإو ٠ مرا تيبلا ىلإ مهلفاوق نم م جاجحلا ىلع هتاراغ لقني ىح 1١7 ةنس ىف

 « نوبايو مهبرأ نوالهي رهو «ةيورتسلا موي ًاراهنأ مهؤامد ليستو مهشون 7 فورسلا
 وأ ةقفش ىأ نود « حيذلل ل ا مهنأك « م هبف نو رحمي هراصنأو وهو

 نورحني مارحلا دجسملا اولخد دقف ةكم جاجف ف مو نع اوفتكي و . ةمحر

 4 مهفويسب م مدولج نوقزعو اهنوقزع مهو ةبعكلا راتسأب نوقلعتي سانلاو نوحيذيو

 رض نأ هقرحو ههفس نم غلبو . ميجرلا ناطيشلا اذه | نم .نيبصت الون عل عيفش الو

 رجه ىلإ هعم هذحنأو « هعضوم نم ارا علتقاو « مزمز رثب ق لبتقلا حرطب
 ةيسشسدو عيطملا ةفيلحلا نم افون ةكم ىلإ ةطمارقلا هداعأ ذإ "4 ةنس ىبح اهب لظو

 فحت نم اهب ناكام لك نم ةبعكلا رهاط وبأ درتجو . نييهيوبلا سأبو هسأب نم

 2) )1١همه ص ىنادمهلل ىربطلا خيرات ةلمكت .
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 ىشحولا لمعلا اذه ءانثأ ىف ناك هنأ نوخرؤملا ىورو . نينسلا رم ىلع ءافلحلا اهادهأ

 هبجاصو مالسإلا نم هسفن ليلغ ىشي ناكامن أكو ؛ اًجهتبم هل راعشأب منرتي عيظفلا
 راعشألا هذه نم هدشُئني ناك امبو « تاقبوملا اياطخللا هذه نم هبكترا امب هلهأو
 : 7١2هلوق لثم نم هلوسرو هللا اهب داح ىلا

 ابَص انقرف نم ٌرانلا انيلع بصل  انّبرل ًاتيب تْمَبلا اذه ناك ولو

 ابرغ الو ًاقرش قبت مل ةلّلحم ةيلهاج َةَجِح انْجَجَح انأل
 سو مع. 7 هل و 2 2

 اًبجح ذختي ملو ًاتيب ذختي ملو هلالج لج شرعلا بر ٌنكلو
 تيب ىلإ جحلا ةضيرفب « راوم ريغ احيرص « هرفك نلعي كلذب هنأكو

 رهاط ابأ نأ حضتي كلذبو . مالسإلا ناكرأ نم ايساسأ انكر دعت ىلا « هللا

 هنإ لب « جنزلا بحاصو هيوركز نب ىب لثم هلثم بسحف افينع ًارئاث نكي مل
 علخ ذإ ١ نييولعلا نع لاصفنالاو فنعلاو ةيمادلا ةروثلا ق تاوطخ امهمدقتي

 ثيح احيذ مهحبذيو هءامد ليسيو هلهأ براحي ىضمو هقنع نم هلك مالسإلا
 سدقملا هللا تيب تامرح نم هكهتنا ام ريغ ءرورطلا الو تاناودحلا ديص لحيال

 لوقلا طسبن نأ ريحلا نم لعلو . خيراتلا ىف ةقحال الو ةقباس هل سيل انكاهتنا

 نب دمحم امهو « ىرجم لا ثلاثلا نرقلا ىف ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اراث نيرعاش ى اليلق

 . فنا هد ىلأ نب زيزعلا دبع نب ركبو ثيعبلا

 ظ  .ثيعبلا نبا''دمحم

 نم ناك هنأب هوبأ رهثشاو « ناجيبرذأ ىف هتريشع تلزن دسأ ىنب نايتف نم
 ىمست 3 نيتعلق رايدلا كلت ىف كلتمب نأ دمحم عاطتساو « كيلاعصلا كانتفلا

 . ًاريثك اهيف ميقي ناكف ةعانم دشأ ىهاش تناكو « رادكب ىمست ىرخأو ىهاش

 نيب ًادياحم نوكي نأ لواحب ناك هنإف « كباب بورحو مصتعم لا رصع ىف هرمأ رهتشاو
 ى وهو « ةفايضلا نسحأو اهفاضأ امهدحأ ايارس تلزن اذإف « نيمصاختملا نيفرطلا
 كباب ىلإ لقني دقو «كباب رابخأ هداوقو ىسابعلا شيجلل لقني دقو « غواري كلذ ءانثأ

 )١( ص نادمهلل ىربطلا خيرات ةلمكت 5١ . ٠ ع ١١ بهذلا جورمو 4/4١
  0ص ءارعشلا مجدعمو هرابخأو ثيعبلا نبدمحم ةروث ىف رظنا 788 . ْ

 ءالكه © )184 © "79 + ٠8ه /و ىريطلا
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 نأ نود اًمجرفتم هفوقو نأ ريغ « نييسابعلا عم هاوه ناكو . ىبابعلا شيجلا رابخأ
 دحأ ىبعصملا ميهاربإ نب قحصإ لعج نييسابعلا رصنيو بورحلا كلت ىف هسفن محْنقي .

 .داوقلا ضعب هل طسوتيو . نوجسلا بهايغ ىف هب ىنقللنيو هيلع ضبقي مصتعملا داوق

 ل يل اذإ ىتخ ءارماس حربي الأ ىلع « هنع جرتفيف

 هراصنأو هتحلسأو هدادع هيف عمجف دين ر بم نصح راتخاو « اهيف هنوصحو هرايد ىلإ
 ١ نيتاس اهجراخو اهلخاد ق تاكو « مروج نم ىهو ناك ام مرو , هدانو

 نأ عطتست ملف شوينبا ضعب لكوتلا هبلإ هجوو . ةريثك راجشأ اهوح نم رودت
 . نم هأوح ام عطقو نصحلا ىلإ فحزف ء ىلارشلا اغُنب هيلإ هّنجو مث « هيلإ لصت
 نم ثيعبلا نيا سئيو  قيناجما هيلع بصنو « ةرجش فلأ ةئام نم ًاوحن رجيشلا

 دشني وهو ههجو ىلع رفف ءراصحلا ةلواطم

 '2لظّكلاب سالّيإلا ذخأ دقو ىريغ اهلمهأ ناك ارومأ تيضق دق مك
 ملَقلاِب ٌرادقملا ىَرَج ىنع كيلإ ىنعفني سيل ايف ىنيلذعت ال

 ْ ظ ا رو .٠ ىو 1 ع

 مدعلا ىلع ىطعي ىذلا داوجلا نإ ريسي قو رسع ىف لالا فلتاس

 فيس دلقتم ةياد ننكر وهو هوقحلف 6 ىمابعلا شيجلا . نم 0 ةعبتو

 , اليلذ ًاريسأ هوذخنأو « ىحرلا ىف ىختسيل ىحر هيلع رهن ىلإ ريصي نأ ديري
 نع عانتمالاب دانم ىدانو « ةنيدملا رود ضعبو هباحصأ رودو هراد دنحلا بهتناو

 « عّلطن ىلع حرطف « هقنع برضب رمأف « لكوتملا ىلإ ثيعبلا ٍنباب ىتأو . بهنلا
 في

 دمحم ايااعد ام : امضاغ اسقناح لكوتملا هل لاقو « مهفو سب هل اوحولف نوفانيسلا ءاجو

 ”نإو « هقلخ نيبو هللا نيب دودمملا لبح لا تنأو ةوقشلا : هباجأف ؟ تعنص ِ ام ىلإ

 . هدشتب عفدنا مث ء وفعلا وهو : كب امهالوأ ىلق لإ امهقيسأ نيتظل كيف ىل

 لمح رخلاب حْفّصلاو ىدهلا 51 ىلتاق مويلا كنأ الإ ْسانلا ّىأ

 (90بجي ةوبنلا رون نم ها دعو ةئيطخ نم 0 الإ انأ لهو

 ست اوم

 لضفأ وُقَعلاو كنم ٍوْفَعِب نُمَق َهَّلِق كوفع دنع ىبنذ لعءاضت

  ٌلكفت نيلاعفلا ٌرْيَخ نأ كشال»و  العلاىلإ نيقباسلا ريخ كنإف

 , ةعيبطلاو ةقاحلا : ةابحلا (؟) .: ساليإلا . قاما نم سفنلا جرح : مظكلا )١(
 . ةجحلا عاطقنا
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 هنع ففخو « كلزنم ىلإ مجرا ٠ كيلع ”نّمأو امهريخ لعفأ : لكوتملا لاقف
 ٠ ناكا هنأ ىربطلا قو . توملا هافاو ىبح هيف لظو سبحلا ىلإ مادعإلا نم مكحلا

 اح دم ًاداوج ناكو . ىرخأ ًاراعشأ ةيسرافلاب مظني ناك هل راعشأ ضعب ةيبرعلاب مظني

 ىئابزرملا مهنم ركذ نميو « هئاطع ى مهل لزجأو . مهحدمي ءارعشلا هدصق املاط

 ى ناك» : لوقي هيفو« لصوملا ىف ةبحرلا ةنيدم لهأ نم دمحأ نب( ١7 ىبحمي همجعم ف

 ظ : املوأ ةديصق هنم « ًاريثك اًحدم هحددمو « ثيعبلا در هم هكا

 دسحم ريغ سانلا ىف هدوسحو  هلاعفأ ىلع اًدوسحم لاز ال

 رفاغ وأ بقاعم نيب هارطش

2< 00 

 ىرتخموأ رحئار وأ بهار وأ بغار نم هئاول تحت سانلاف

 ايداغ احئار اسراف هروصي وهو « هل ةياعدلا ىف ىبحي مدختسي ثيعبلا نبا ناكو
 هبقاعي ةراتو « نيايعلا هيرخ ل عيعارو دخل نه بهار نيب :سانلاو « هئادعأ ىلع

 امنستم ًادوسحم لظي نأ هل وعديو « اًميحر ًاوفع وفعي ةراّبو « اميلأ اًباقع هءادعأ

 : هيف هلوق نمو . ةعيفرلا دحما ةورذل

 2 و 5 2 م 57 دن م -

 كدمحع العلل اضاير لحأ ادمحم كثيعبلا لأ نم َّقْلأ ىم

 8 8 - 0 0 ّ ل 6ع

 لهأ نم عاجش وهو داوج وهف ةزاتمم ةيصخش ناك ثيعبلا نبا نأ ودبيو

 هنانجو هشأج تابث ن م غلبو . ةيسرافلاو ةيبرعلا نسحي بيدأ وهو « ةوتفلاو سأبلا

 نأ ديري هفيس رهاش فايسلاو علطنلا ىلع وهو ةفلاسلا تايبألا لكوتملا دشنأ نأ ٠

 لكوتملا 'ىبع قمن رياظلت هييققلا راركو:# ةغفو قهر وب ةيفار "ريم نأو هيلع“ ضقني

 طبار لظف َ اعله الو انفوحخ هسفن الع ل هلك كلذ نأكو 8 هجادوأ تخفتلا لقو

 تيبلا هنوخي ال لب « ةجرحلا ةظحللا ىق ةملكلا هنوخت ال « بلقلا عمتجم شأحلا

 ءارعشلا مجعم هراعشأو هتمجرت ف رظنا )١(
 ْ 194١. ص



 ك0

 كشوأ ىبح : ًاريطخ اغليم هنم غلب دقو . لكوتملا سفن نم بتيضقلا "لكسب ئذلا ْ

 5 ةينايملا هتردقب جزتع تناك ةيسفن ةردق ىو ٠ مريم ءاضق هيلع مكر

 فلد ىنأ نب ردن د 5-2

 / ءالب 7 ىذلا راوغملا لطبلا ىنئابيشلا ىلأجعلا ىسيع نب مساقلا نا دا دينحت
 وهو - هلو ديشرلا نوره ناكو « مصتعم او نو. أملا دهعل كباب تورح َْف اميظع

 سمخ ةنس ىفوت نأ ىلإ اهيلع لزي مو « ناريإ ىف لبحلا لامعأ  نسلا ثدح

 وهو « بدألا بتك ىق د درت تاعوطقم هلو ًارعاش اسبيدأ ناكو . نيتئامو نيرشعو

 - : هيف لاق ىذلا ةلبدج نب ىلعو مامت ىبأ حودمم

 هرضتحمو هيداب 2٠١ نيب فلد أ ايندلا امنإ

 ىلع ايندلا تَّلَو َفَلُذ وبأ لَو اذإف
 َّظ

 هنع هلزعو ءالساب اًعاجشو ًارعاش ناكو 0 هنبا لبحلا ميلقإ ىللوت دقو
 ىف هتريشعلو هل ةعلق ىلإ رفو زيزعلا دبع ةرئاث تراثف « ءاغب نب 0 زتعملا
 804 ةنس ىف هارنو . ةيسابعلا ةلودلا لزاني لظو « ناهفصأو ناذمه نيب جركلا
 ناهبصأ ىلإ هناطلس "دميو هترسأ ةماعز ىلوتيف « دمحأ هنبا هفلخيو . ناذمه ىبجسي

 «رمألاب مايقلا رمعل ' ميو « ركبو رمح هاوخأ هدعب ةسايرلا عزانتيف 18٠١ ةنس لوتيو

 ىف ىّلوذ داع هنأ ريغ « ركب روثي ال ىتح.« ةيالولاب دضتعملا ةفيلخلا هيلإ لسري الو

 تحت نووضني اوناك نمو ركب بضغو « ناهبصأ ىلع ئىرسشودلا ىسيع 787 ةنس
 ىكرتلا دئاقلا هبلط ىف جرخخو « زاوهألا وحن مهعم ههجو ل « بارعألا نم هئاول

 اتابو ُ .برحلاب هرداس نأ لواح ل هنكلو « هقحلو . سراف دودح غلب ىبح تيصو

 داعو « فيصو هعسبستي ملو اليل ركب لحتراو « هبحاص نم بيرق امهنم دحاو لك

 تورعلا همالغ ردب ىلإ دضتعملا بتكو . دادغب ىلإ فيصو عجرد ناهبصأ ىلإ ركب
 . هبرسعو زيزعلا دبع نب ركب بلطب هرمأي ىدضتعملا ردب مساب

 ى رش ريغص ناويد هلو « هدجو هيبأ نم رعشلا هيلإ ردحنا ًارعاش ركب ناكو

 لبحلا ىلع هتيالوو زيزعلا دبع ىف رظنا (1) ةيراتو هناريد هراقشأو ركب قطن (1)
 .”ما 6 مال“ 2 ”ال؟ / 9 ىريطلا 47/٠١ 58251١6 ىربطلا
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 هلو ( هتيسورذو هتوف هراعشأ قى ىغغتي وهو زيزعلا دبع نب ركب رعش مبا لهد

 هدمتوتي اهيفو « هبقعتي نأ همالغ ًاردب رمأ دضتعملا نأب عك نو ايمحا ةييرط هيي

 : : هلوق لثمي هددهتيو

 ع وَ 2

 _مايألا ثداوح َبْضن تيقبو ْمُهّيِصِع قارعلاب ٌةَبحألا ىَّقْل
 ىناسحب مهءاسحأ ع تببذف ارغدَضت نيذلا برعلا سعشت

 0 0 م يم ى- 7 ف 00000 8 يد

 >ً 7 مه را *

 مادقألا 000 ىطاومل ةرارقب مهضايح نيدراولا نك رتالو

 و )2 : 7 8 7 5 رش ص

 ىناود ٌحافصلا» .ظحلي توملو ىققاوم تدهش ول كنإ ُرْدَب اي
 2 ريو ص سوو 5 ِ 1 2 < ٠

 ىتامذ حارطا ىف َكْعْرَذ قاضلو ىَمْرُخ ةعاضإ ىف كيأر تممذل
 " ٠ 2 1 ٠ د 5 م

 ماهت لابج ىنصح نم تكرح ا امنإو نوكسلا دعب ىتتكرح
 لمف « هرصع ق برعلل يماي هنا تايبآلا هذه عاطم و هيدا نم عماروا

 مهضايح تحبصأو هيانب رهدلا مهضعف ١ ىش قئارطو اعيش اوقرفستو اويهشت

 ) مهنيرمع نع عافدلل ففي ةهدذحو وه اهو , مجاعألا ريغو مجاعألا اه دارسي ةحأبم

 نشأ هب لزني نأ رهدلا ددهتيل هنإو . ةعطاقلا | هفوسو ةيضاملا هتمب زع ريغ هل نيعم الو

 نوحبصيل ىح ناوهلاو لذلاب ةبورعلاو برعلا ىمح اوحابتسا نم ددهتبي ام لاكنلا

 ا ةيلوطبلا هفقاوم هل امفصاو ىدضتتعملا ردي ىلإ لودتيو 0 اًثطوم

 ع لع ما ٍرعطتسي ىح ١ َ : لاطبألا توملا مقتليو حاملا 3 كستو فودسلا

 هرمأ لكي نأ ىأر ارانب نأ ا _ اهنوكس لعب ةريبملا برحلل هكي رحتو همامدل

 حجني مل هنكلو 3 هفيلكتل عادصو ) هتمجاهمع ىرشو لا بع كفلكف ( هريغ ىلإ

 00 كب لاقف ) هشيجي بحسني نأ فقاوملا ضعب ىف رطضاو ؛ هتمهم ق اعيرس

 ظ : ةليوط ةديصق نم « هبحاص ًاردب ددهتيو « هيدي نيب نم هرارف

 لاا 5 1 5 ٠ ولو

 رمأ حدفُيو لضعم ثداح درعلا نيخح ندر تيسلاك نحل

 اا ع 01

 0)فُملا اهنم نياف اوصاح مث اَمولطْصاف انئيب برحلا اودقوأ
 ولا "ته

 رش هولتيو هرش ادب دق  ناوأ  اذهف ارش اًوَعَيو

 )١( اودام : اوصاح .



 0 5 :ُغ : 8 َ كَ ”*- ْ #2000
 رمي ح امرلا عرشا ادإ نم انيمتلا امل ىرشونلا ىاأر دق

 ٌرِهَت ةامكلا ابرد َةلْوَص اَنْلَطَص ماهل ٍلّطْسق ىف هاج ا ري 7 د سوو

 رْمَي امه كاذو ىلاّتحا»و ىقانأ ُلَضَو ىملح اَرْدَب رغ
 هب ىتتلا ذإ 784 ةنس ةفالخلا شووج مامأ رارفلا ىلإ رطضا ام ناعرس هنأ ىلع

 , ريسي رفن ىف تلفأو . هركسع حابتساو هلاجر لتقف « ناهفصأ دودح ىف ىرشونلا

 مركأف « ناتسربط بحاص ىولعلا ديز نب دمحم ىلإ انهجتم لبحلا ميلقإ رداغو

 ىف اًمومسم تام هنأ ريغ « نايور مبلقإ ىلع هالوو « هنم هب رقو « هيلع هتدافو

 . المه ةنسل اهيلإ هقيرط

 داوقلاو ةالولاو ءارزولا ءارعش
 ةنسلأ ىلع اوراد هداوقو هنالو رثكأو رصعلا ءارزو عيمج نإ انلق اذإ غلابن ال

 اهنو رعني اوناكو « ةلودلا لاومأ مهيديأب تناك ذإ « لاونلل امبلط مهنوحدمي ءارعشلا
 كلذكو ريزولاف « رعشلا ىوس 'ناسل ذئنيح- ةياعدلل نكي ملو « مهل ةياعدلا ىلع ًارثثن
 ل سانلا ى همسا ريطي هيلع ىثيو رغاش ةيرطن نيح دئاقلاو ىلاولا

 مهنأو مهتءافك اوروصيو و مهتفانم أود دعي ىكل «٠ ( ملوح نم ءارعشلا نوعمدجسي

 هباحصأو رعشلا نوردقي ءابدأو ءارعش مهنيب نم ناكو . ةمألل ةراتخما ةوفصلا نم

 ناقاخ نب حتفلا هريزو لكوتملا رصعل مهتمدقم ىف ناكو . ةيلاع مهتلزنم نوعفريو
 نم وهو 0 هلاون نم مهلصي امو هحيدم ىلع مهسفنأ نورصمتد نوداكي نو ريثك ناكو

 هلو . قوذلا فهرم رمل ع اذه ا ل ا حرم

 هارب ل. حبا عا ىو 2 هك ه 20 ىلا مع سو م هر
 ججحلا فيلات نسحي قشاع بىوهلا عرش ىف نسحتسي سبيل

 . ١5١ ص ءارعشلا مجعم (؟) رعاشلا ناف يآ نبا ةمجرت الثم رظنا )١(
 1 +٠٠١ / ؛ دادغب خيرات ىف
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 وهو « ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع هيحدام ةرثك ىف لكوتملا ءارزو نم هلثمو

 ئاهبصألا بلاغ نب دمحم 2١ هيحدام نمو « ىرتحبلا ىحودمم نم « اضيأ

 ("' ةريثك اياده د هيفو زوريسلا مود نافه وبأ لوقي هيفو .'7 ىربنقلاو

 دعيصلا ةماح ةانيثعر كاتم .نعت“ اذإ

 دمحلا فرط الإ ع ادهالل تفرطتس | امو

 هيف ناك لب :هيبحاص ةناصر هل نكت لو بيصحلا نب دمحأ رصتنملل ٌرِزَسي ناك
 نب دهب رق لاو نم ا اوداوأ حير اياك رحاب روح ةيصلم تلح توا 2( ريثك قمح

 .(4 ! هيف بتاكلا ثايغ

 و

 ةنليصخ ةرمت أ مناك رهدلاو هدمحب مالسإلاف نشأ 0

 نهر اه كرو الإ .ةيهاوم هلو. ةيلوأ تملا لئاتقق ألف

 «هحببدم هناويد ف ىرتحبلا دادريو « دادزي نب حلاص دمحموبأ نيعتسمللرزوو
 . ىفاكسإلا دومحم نب رفعجو هاشناخرف نب ىسيع لثم زتعملا ءارزو ىف حئادم اناقلتو
 ايندلا باتك دحأ ىرخفلا لوقي اكوهو « بهو نب ناملس ىدتهملا ةرازو للوتيو
 ,ىحودمم نم وهو « ةباتكلا نسحب ناك امك رعشلا 0 ناكو « ملاعلا ءالمع دحأو

 نم هيلإ تمادقق حئادملا نم ريثكو « هل ةليوط ةمجرت ىناغألا باتك قو « ىرتحبلا
 '” ىسلابلا دمحم نب نوره لوق لثم

 رودبلا ةوض قاف لْدَعلا نم ع ندا نق تدرخلاوب كلنم فشلا: نم

 (" روُشُتلا موي لبق نم ًاتاَقُر اون اك امدعب مُكثيغ سانلا رشنأ

 نم اًضيأ وهو « ةباتكلا ىف ًارهام ناكو « دلخسم نب نسحلا دمتعملل رزوو

 هقباسكو هو « لبلب نب ليعامسإ هفلخيو . ءارعشلل ًادصقم ناكو « ىرتحبلا ىحودمم
 جدعمو ا / ٠ ( ىماس ) قاغأ )ه0 0 ٠و ص ءارعشلا جعم ١0)

 . 4584 ص ءارعشلا ل ل ئ

 .ىحأ : رشنأ )١( . ٠4و ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟)
 . "08 ص ءارعشلا جعم ( ؛)
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 » ه6 رس ع ْ : ِ 1 75

 ىرحيلا ريكيو . هر وهشم هيف هيجاهأو ىبورلا نبا حن أدمو ع ىريحيلا ىحودم نم :

 رثكي امك © لاب خيام نم أعم ىبورلا نياو

 00 0 نبك 00 مو

 يب نبا لوقي ردتقملا ريزو تارفلا نبا فو « 056 وس

 رحاقو هجوب انقلا ٌرودصو هجون ىَدّتلا ىقلتي

 رحاّرملا قرط ريغ دجلا قرط ىلاعملا نوكت اذكه اذكه

 3 رخأتملا رصعلا ءارز و ق ةريثك حئادمو زاغشأ لوضلانسعا قر ىحي ركب ىبألو

 انحدم مهحدمب دقو ءافلحلا حيدم ىف مهحيدم جمدي ناكو و «ردتقملا رصع ذنم

 ١ :29 تملا ةفيلحلا ريزو ىديرسبلا هللا دبع ىلأ ىف هلوق لثم نم القتسم

 ارخفو ًانْسُح هنم مويلا اذك ى ديربلا ريزولاب سانلا ىأر ام

 اركشو ادمح لاملاب ىرْشَيو ل جملاو مراكملا قّشعي ىذلا

 نب رهاط مهتمدقم فو « رهاط لآ رصعلا اذه ىف هاحيدم ةالولا رثكأ لعلو
 هاوخأو دادغي يكاح رهاط نب هللا دبع نب دمحمو « هنا سارخ ىلاو رهاط نب هللا دبع
 ناك نمي « مهبيف ىنورلا نباو ىريحبلا حئادم انفلسأ ايف انضرعو « نايلسو هللا ديبع

 ىرفعحلا ناوزغ نب كردم لوقي رهاط و .27ىزورملا ثعشألا وبأ مهيلإ انعطقنم
 ْ +0 ا : (4) دم نم

 ك 0 ّ ] ْ ] و ٠ ْ ٠ ش م.

 «"اهدوبل فت ال ىصاونلا ثعش ١ ِهِئْمْيِب دالبلا قرش رهاط مح

 ْ . 89601 ص ءارعشلا جعم () "ه8 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ) ١(

 0 ا ( . 404 ص ىلع ةلباقم

 . ليلا : ىصاونلا ثعش (ه) لوصلل للاب ىتتملاو ىضارلا رابخأ )١(
 ص 53١ .
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 « نسف ىلأ نبا هحئادب رهاط نب هللا دبع نب دمحم ”صخي ناك“ نمي

 حلب روششعلاو جارخلا لماع ناكو « هل عاطقإ راو ةعيض هل تناك نأ فداصتو

 نم هب ثيغتسي دمحم ىلإ بتكف « هاذآ امبرو « هجارخو هروشع بلط هيلع
 1 يبا : 1 010 ةليوط ةديصق

 ًّء 2 َ 700 َ
 ريمالا فنك ىف تحبصا ىنإ نيسح ىب

٠ 

  31بصس

2 

 ريمجلا' :عالآ لخأ شحم لطحن نق كانه انلو
 ظ ش !

 ريطم موي ىف بلكلاك . لماع ددرت لول

9 
 و

 ى ريجم هتعلط مي نم هدوجب ريمالا لهف

 لاهحاب كل انرمأو هللا دبع ابأ كانرجأ دق اهتحت عسقو ةديصقلا دمحم أرق املذ

 فلحو ؛ رايد فلأ هيلإ لمحو - مهرد فال آ ةتس ةنس لك ىف ناكر س كلجارخ

 ماع لك ىف هحدمأ نيحلا اذه دنم ترصو : نْف ىلأ نيا لاق . اهلبقي نأ هيلع

 7 7 دمحأ رفعج وبأ ءارعشلا مهحدم املاط نيذلا ةالولا نمو . ةديصقب

 ذلا ريدملا نب ميه هاريإ هلثمو « ىورلا نباو ىربحيلا ىحودمم نم وهو . ةفوكلا ىلاو

 ل ءارعشلا قرغأف ةرصبلا تاونسلا ضعب ق للوو دادغبو ءارماس ق نيواودلا لو

 هلع هصخي داكي ًارعاش ىرنو ء ىرتحيلا دع وهو مهحئادع هوقرغأو

 مايأ هقرافي ال ناكو « اهرعاش ةضغا رش ورأ وهو « ةرصبلا ىف هماقم لاوط ةصاخو

 0 57 لوقي هنو 2 هل اهققح الإ اهأس ةعافش الو ةجاح هعنع الو امل دلقت

 لاملا لاذتبا»و ضْرِعْلا كْنْوَص ىَّسَع لاما ىف كاتّدل امنإ

 ىلايللا ُفوُرُص هب تّلوت نم ًاميلس تيقب اذإ ىلابن ام

  هنباو رصم ريمأ نولوط نب دمحأ حدم هنأ ىرتحبلا نع انثيدح ىف انب امو

 لصوملا ىلاو ىلاغتلا هللا دبع نب ميحلا حدمب ناك هنأو « هداوق ضعبو هيورامخ

 لثم كرلا داوق ضعب حدم امك ٠ ىرلا ىلاو ةمئره نب عفارو بلح ىلاو ليوطلا اهسو
 ريشت ذإ « داوقلا حيدم ىف مظن ًاريثك ًارعش نأ دب الو . نيكتوكذأو ريغصلا فيصو

 .85/ ٠١ ( ىساسلا عبط ) فاغأ (؟ ) مو“ ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ) ١(

 . ١١ هص تارايدلاو
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 دقتفن كلذ عمو « ركسعلا ءارعش نم ناك كاذ وأ رعاشلا اذه نأ ىلإ ةريثك صوصن
 تا « دضتعملا هنباو قفوملا 0 ىذلا رعشلا

 لوصلا ركب وبأ ضرعتيو . زتعملا نباو ىورلا نباو ىرتحبلا دنع هيلإ ةراشإلا انب
 توقاي نب دمحم لثم نم ءافلحللا ضعبل هحيدم ىف ةصاخو هرصع ىف داوقلا ضعبل
 ريزولا ةلقم نبا حبصأ ىح ةلودلا نوئش ىف مكحتي ناكو ؛ ىضارلا رصع ىف دئاقلا
 باتكلا نم نيريثك ءارغشلا حدتماو . 2١ ةليوط ةيداض امهيف هلو ةيراعلاك هعم
 ناك نميو -الوأ نيواودلا ىف اولمع ءازولا نم ما نب ريك أو - نيواودلا ءاسؤرو
 ناكو « دمتعملا رصع ذنم لئاسرلا ناودد اودراوت دقو , ةباوث لآ مهنم ًمسدحم
 تسلا حو دمم وهو  ةباوأ ؛ نب دمحم نب كييسأ سابعلا وبأ امركو ًآدوجا مهرتكأ نم
 : 9 نافه ىبأ لوق لثم نم ةعيدب ًاراعشأ هيف اوجس د نو ريثك ءارعش هحدمب ناكو

 ٌرطَو دجملاو ٍددؤسلا ىوس ىف هل سيل ىبق  ناوثلا

 0 : 7 هلوقو
 5 | , َ : ٍبَتَك الو يأن ىف طق ىتسنُي ل لجب نم سابعلا ىأ ٌكادف ىسفن اخ # 2 ّ 2 ىلا © 0 | 0 0 5 ٠

 برع نمو مُججَع نم نيقارعلاب نم هلزنم ءاضيبلا ةقرلابو ىرشي
 مهحيبدم انل 8 ءاسؤرلا ءالؤه ءارعش نم ةنالاث ضرع نأ رييخلا نم لعلو

 نباو رهاط ىبأ نب لمحو ريصبأ ىلع وبأ 0 6 اًحرضو رك ءاوضأ ُْق

 .ةيرقإ 1

 ظ ظ ريصبلا لعوبأ
 لإتلقتنا ١-00 و لصأ « سنوي 7 لضفلا نيرفعج نب ب لضفلا هع هعما

 ظ رضع ا اب
 م4 2 50/46 ىدوعسملا بهذلا جيربو 000 0 0 ٠

 تكنو ١86 ص فابزرملل ءارعشلا مجعمو 41١١. ص رزتعملا نبال ءارعشلا تاقبط 0( ا

 م ىرصحلا بادآلا رهزو ١١6 :ص تايمحلا 58.  / 1 ىاعملا ناويد (؟)
 4١م ء م١ نص تارايدلاو ١98 « ة5] هراعشأو ريصبلا ىلع ىبأ رابخأ ىف رظنا (4 )
 ١84 ص تسرهفلاو مه, ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط باتك
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 ىوملا ىعيش ناكو . هتنطفو هئاكذل وأ لؤافتلا ىف ةداعلا لق ريشا هضفلو

 « ةيقتلاب نمؤي انيمامإ ناك هنأ نظلا ربكأو « ةفوكلا هتدلب لهأ بهذم ىلع

 ى ةريخألا لزنو . ءارماسو دادغب ىلإ ةفوكلا كرتي نأ قى اس ري مل كلذلو

 نافاح نب حتفلاو لكوتملا مزلو ( هداوق نم ةعامج حدمو هحلمو مصتعملا ةف الح

 اذه ريغ ى انب رم امك ةفالحلاب هأنهو زتعملا نمز قحلو « امهزئاوج لانيو امهحدم

 2 ةعراب ةبرن لئاسر بحاص اضيأ ناك لب ( بسحف ًارعاش نكي و , عضومل ا

 لوقيو . ةعيدب اهنم ةعطق تودص ىكز دمحأل برعلا لئاسر ةرهمج- نم عبارلا ءزحلا ظ

 رئاسلا لثملاو ردانلا تيبلاب ىتأي لازي ال هنامز قف سانلا عبطأ نم ناك » : ىدوعسملا

 : لهس نب نسحلا ديفح لضفلا ىف هلو « هريغ هب ىتأي ال ىذلا
2“ 00 

2 2 

 دسف ام انم حلّصن - هبو هب - ىشخن ام  عفدن كلم

 دعو لضفلا زجنأ ام اذإو  اودعو ام اذإ سائلا زجنب

 لضفلاف « ىلاثلا تيبلا ى ةركفلا ةقد اهعم حضاوو « ةحضاو ةرابعلا ةقدو

 عطقني ال دوبا نم رحب وهف « ةيناث دعو ادعو ىدأ املكو هدوعو ىدؤي لازب ال
 : هرعشو هتغالب اًمفصاو هلوق ناقاخخ نر حتتفلا ىف هلام فن رط نمو « هِضْمِيف

 22 وا عي 00 هما م 2 0

 ادوات فاقمقثلا هينتم ضع اذإ اهلكف كولملا راعشأب انعمس

 ادحوأ حتفلا رعشي ل ىتم هارن 2 اننإسيقلا ءىرمال انيأر ام ىوس .

 ("” | اصأو ىَدْكأ مار نإ هبسحنو ًاتماص لوقلا عمسي ًانامز ماقأ

 ل

 ادجنأو راغأ دق ىحضأف راسو هبعص لذ كار هاطتما املف

 دوأتت لب ميقتست الو صيحمتلاو فاقثلا دنع تبثت ال حتفلا لبق كولملا راعشأف

 هب ولعي هنأكو حتفلا مظني الأ طرشب نكلو « سيلا ىرما رعش نم ناك ام الإ ىنئتتو

 ارلا نظيل تح « هيحدامل هعمس فاهرإ ليطي هرَّرصو . هلك ىبرعلا رعشلا ىلأ لع
 اهضرعو دالبلا لوط ىف عاذ همظنو همار ,اذإ ىتح « همظن الو رعشلا لوق نسح ال هنأ

 كلذ ى هل نإو عيشتي ناك هنإ ةاورلا لوقيو . اهراوغأو اهداجنو اهوهسو اهن رح ىفو

 . تيبلا ل! حدم ىف ناك اهنم ًاريثك ل علو ءىش راعشألا هذه نم انلصي ملو « ًاراعشأ

 )١( اليلق ىطعأ : دلصأو ىدكأ .
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 , ىولعلا تببلا دارفأ دحأل اهمدق هنأ اًنظ نظن « دواومب ةئنهت ىرصحلا هل ىورو
 : لوقي اهيفو

 ركذ اه ىجمأف ًامالغ | تقزر دق نأب ريشبلا ىناتأ
 ْ ل 2 .

 بكلا هنم وطخلا براق دق ه ارت ىح هللا | كرمعف هم 0

 0 رمز مهينبو | هتوخإو هينب نم  هلوح ىرت ىحو
 ركش  ديعل َديزملا نإف عءاطعلا ركش هللا كعزوأ

 ربغ نميف كرابو مكنم ع حلاصلا فلسلا لع ىلصو ٠ : 2 ا 2

 ضعب وأ ءاسؤرلا ضعبل اًنايحأ هرعش مادقي نأ ًاديدش ءاذيإ هسفن ىذؤي ناكو
 اوفقو نيفلتخم ًادارفأ نأ فداصتو « هقحتسي ام هيطعي ال وأ هل هبأي الف ةلودلا لاجر
 : لوقي أشنأو « هتماركو هسفن هيلع تزعف « ةفلتخم روص قف فقوملا اذه هنم

 صيرح ىركش ىلع مكنم امف أاعيمج ولب دق ىلإو و . ] يضل عع “ ل 0
 صيخرلا م ىبشلا "كلغ ٠ انو ٠ هومتفعف ءانشلا فيتو

 07 ضيِصَحلا فاعام دازلا رس" هنع تبغرو مكلاون تفعف
 "6 شيلا داوق كح بورأ ل ىبلعملا هاذآ امك هءاي ربكو هسفن ذؤي مل اصخش لعأو

 : هيف لوقي ذإ « نايمصتسم نامسهس اامهنأك نيتيبب هصخي هلعج ام كلذ لعلو
 و . 2 و 2 و

 "سلا ىعر 0 حوصو ترعشقا اذإ دالبلا نكلو ص نإ هَ سم ٠

 يس مل كلذ نكاو « اًنقيمع اًساسحإ هرصبل هدقف' "سحب ناكو
 نم مهملع نو دمتسي نيرصبملا نم هريغ نأب لدي ( هارن ذإ « ناوهب هباصأ

 وز م

 - تاراذتعا رذتعيو « عمسلا هرسبحو باقلا هربت كف دف هملع امأ 3 ةدلخلا

 : ارق رغم رتل اك هريغيتال انيق ملقم آل هنأ نع

 )١( سبي : حوصو . تبدجأ : ترعشقا (؟) رقفلا ىهو ؛ ةصاصخلا نم : صيصخلا .
 [.ايتحالاو
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 تك ارعاتأ .د] ريمثلا ق» :لدافقمو ىهجول مالغلا ىنيدهب ناك نشل

 كروب 6# ْ . ١ 2ك ٠ كا َ 0

 بقاث ىارلاو نيعلا ٌءايض وبخيو مهرومأ ىف ىل موقلا ءىضتسي دقل

 ةهيدب ىلع لدت تابواجمو تابعادم هلو . هراعشأ ق ةيرخسلا ريثك وهو

 ريرضلا ءانيعلا ىلأ نيبو هنيب رودي ناك اهنم ريثكو « ًاديدش ًاروضح ةرضاح
 تجرخ كلذل :اًوت هل لاقف «سمشلا عولط تقو تدلأو ىننإ :هل لاق هنأ ىَوُريو

 : هلوق لثم نم عراب لزغ هلو . نيكاسملا راشتنا تقو هنأل (ًاذاحش ) اًيددكم

 "7 سّلَحلا ٌرَظنلا ىوهلا نارين مّرُضأف 2 ةّسالجخا ليحّرلا هوي اني كلل

 سْمشلا لدتعت نيح أتت امك ةفيِخ ُدَعْرُت فو اليلق تت
 ى. رلارزع جرلا

 2 #عا ق نا#ا يب 0 هاد 1 ٠

 ""سح ىف عمسي سيل ىبح تسيناو رمصم انا امم ىمص اهبطاخف

 هم 2# هد ًض 8 ه5

 سننلاءاهبفن لعاست< [(ووسكرلك كلل ”يايقلا لو هك فلو

 ( ريكفتلا ةبوصخو روعشلا ةقدو سحلا ةفاهر ىلع هلدّيو ةعيدب ةعطقلاو

 ف انايحأ كراشي ناكو .دجولاو بحلا ىف تارطخ هرجال ةصق انل ىور ريصبلا نأكو

 ةفوكلاب ملأ هسفن اهيفروص «جحلا ديريوهو اهمظن ةباعد هلو ءوهللاو نو غاورمحل ا

 دوزتيو ةريدألا دحأ ىف برشي نأ هسفن هتعزانف « ةريخلا ىف اهرح ةمئاقلا ةريدألاو

 سانلا راسو « انلاقثأ طح : هبحاصل لاقف « ةدوعلا ىتح هيفكي ام اهرمخ نم

 : لوقي « اماقأو

 هو مسا

 اراوزو ًاجاجح 3 5م ىىغتبل انجرخ

 اراح ىلمج ىِداح 3  ًريحلا فراش اهلف

 أراس نحب لفحت الو لحر اهب ططحا : تلقف

 اران اهتلعشأ نإ ء  اَفْلَسلاب كنظ . امو
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 « هلقع هيلإ بوثي ناكو ٠ ليلقب هتوم لبق ريصبلا ىلع ىأ لقع رديغت هنإ لاقيو .
 : لوقي كلذ قو « ةخوخيشلا فرخ نم هباصأ امو هسفن ىلع ىسأيف

 نشا هي «ىفعمت تناك نع ىلأ لقع حابصم اًبخ

 ليلق 2قابلاب توملا نإف  هنم مهفلا تام ناسنإلا اذإ

 بطصصخ ناك هنأو اقح هقذح ىلع لدي ام هرعش نم هانركذ ام لك ىف لعلو
 هرعشبو اباجعإ هب هديزي ام هيرصاعم ىلع ضرعي كلازي ال ناكو . نهذلا

 . اًناسحتسا

 رهاط نأ نبأأ) دمحأ

 لصأو ٠١4 «٠ ةنسل دادغب ى هب قزر هنبا دمحأو «روفيط رهاط ىبأ مسا
 , دادغب ءاملع نع ذخأ . ناسارخ كولم ةلالسس نم اهنإ لاقيو ءورَسم نم ةرسألا
 فرتحاو ميلعتلا كرت مث « بيتاتكلا ضعب ىف ميلعتلل سلج هدوع ىوتسا اذإ ىح

 ام ناعرسو « هل قياسلا رصعلاو هرصع تافنصم نم ًاريثك أرقي هلعج امم « ةقارولا

 ءافلحلا رابخأ ىف دادغب خيرات هباتك كلذب دهشي امك : ريبك خرؤم ىلإ لوحت
 فيلأت ىف ىربطلا اهيلع دمتعا ىلا ةيساسألا رداصملا دحأ وهو : مهمايأو ءارمألاو

 عبارلا نرقلا لئاوأ ىّتح ءافلخلل ىخيرات عجرم مهأ : كواملاو لسرلا خيرات هباتك

 لئاسرلا عربأ لع 3 ىذلا موظنملاو روثمما فباتك كلذ بامجي هلو . ىرجملا

 نبا ىلع ١ در هعنص هنأكو سجرنلا ىلع درولا لئاضف باتك هلو . رصعلا ق ةنودملا

 شبل: ركل: 4 عميشتب ناكو . درولا ىلع سجرعلا نولضفي اوناك نم هلاثمأو ىورلا

 ىلاو عضوملا اذه ريغ ىف اهيلإ انرشأ ىبلا ةديصقلا ىيوس ىعيشلا هرعش نم انيدل

 هنأ ودبيو . نيعتسملا نمز ىف ةفوكلاب لوتقملا ىبلاطلا رمع نب يحي ايد

 « مهتلود لاجرو نييسابعلا ءافلحلا حيدم ىف اًسأب دحي الو 1 تلا نخر, انانإ نأك

 ”باتكو مال/» :اندألا 11١/4 رهاط ىفأ نب ديا قاع رظنا )١(

 ناويدو ( سرهفلا رظنا) دواد نبال ةرهزلا جورمو 4١5 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط
 ىابزرملل حشوملا'و 44 ع 48/١ قاعملا ثيح ١١١6 ص تسرهفلا»و "4 / 6 بهذلا

 . ”ه١ ص دادخب خيراتو ًاباتك نيعب رأو ةينامم هل ركذ



 د

 فلاسلا هباتك اهحتف ق بابسألا مهأ قع ناك اقرورو . مهباوبأ اعيمج هل او>تذو

 موظنملاو روثنملا باتكدل حّسفو . اهئافلخو ةلودلل هيف خرأ ىذلا « دادغب خيرات »

 . ةفالخلل ةرضاحاهذاختا لاوط ءارماس ىف اًضيأل ب ءاهدحو دادغب ىف ال ءابدألا باوبأ

 فقن نأ نسحي هرعشل ضرعن نأ لبق نكلو « اعراب ًارعاش ناك هتافينصت بناجيو
 سلجم ضصضختا مث يمان انك بدم ناك وهنأ نم هير ضاعم شعب هلاق اه لتع

 هب رهش ام لثمب رهشش نميف سياو « دادغبب قرشلا بناحلا ىف نيقارولا قوس ىف

 لاق دا او الع دلبأ الزعل اج بخ رثكأ ردعلا لرور تكلا تنصت نب

 هنم اعضوم رشع ةعضب ىف "نحل بويأ نب قحسإ ىف "ىلع هضرعي ًارعش ىندشنأ دقإو
 نايجاهتي ناك اهينآل ءاقدودرم هل قراحبلا ةةايشر دق ىراحللا لاف ذك

 حشوملا باتك ىف امك رهاط ىبأ سفنو « هبحاص نع امهنم لك ىضري الو
 ةدودرم هل رصاعملا اذه ةداهش لثملابو . هرعش ىف ندحللاب ىرتحبلا فصي -ىنايزرملل

 اذهن روصي ام انيديأ نيب ىذلا هرعش ىف سيلو . ودبي ام ىلع همصاخي ناك هنأل

 بيطحلاف « ةغالبلاو ةحاصفلاب هل نودهشي ,هدعب اوءاج نمو هي رصاعم ىرنو « نحللا
 دهشي هرعشو .( ةاورلا ءارعشلا ءاغلبلا دحأ ناك» : نالوقي - توقاي هلثمو - ىدادغبلا

 حوريو هب ودغي ناكو . هرعشبو هب هيرصاعم باجعإ ىلع لدت هرابخأو « هتغالبب

 لبلب نب ليعامسإ رقصلا ىلأ ىف هلوق لثم نم مهزئاوج هيلع نوغبسسيف « ءارزولا ىلع

 : عيبرلا لئاوأ زو رينلا دايعأ دحأب هئنهي دمتعملا ريزو

 رهَّدلاو كدنع ٌمايألا اهددجت  ٌةمعن ِهَّللا نم تلاز ال رقصلا ابأ

 رهزلا ُرَرْعلا كُّمايأ انل ىَقْبَِو يىضقنتو ىضمت ٌدابعَألا تلاز ال
 و

 وتقع را ع ولا 2 وو

 رخدلاوه رخذ رارحالل كنإو  ةنيزو كلامج ايندلل كنإف

 ردق مكرادقم دنع عىشب سيلو مكردق نود اهلك ايادهلا تيأر
 2 00 مهو 2 هر 0 2

 نثخلاو مظنلا م ىهزي ةلصفم ارهاوج حيدملا لح نم تيدهاف

 هتردق بسح لك ايادهلاب زورينلا دايعأ ىف موملا ةيلعو ءارزولل نومدقتي اوناكو

 نب ليعامسإل هيدهي ام ريخ نأ رهاط ىلأ نبا ىأرو « نيحايرلا نم وأ رهاوحلا نم

 لدتو « ةلوقصم ةلزج ةيوق تايبألاو . ءىل اللاو رهاوحلاب ةفوصرملا هراعشأ دوقع لبلب
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 .عورأو . ةنيتملا ةغايصلا هذه اهتغاصو |اهترتك ىلا ىه عاننص رعاش دي نأ ىلع
 بئان رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع وحلا ىبأ ىف هتديصق ,ةديصقلا هذه نم.

 ةديصقب ىعتلت ىهو : ؟ه ؟ةئنس هتاقو دعب اهكاح من ع مادغب مكح ىف دمحت هيخأ

 لعلو . تايبأ ضعب ٠١ صيف اهنم اندشنأ نأ قبس ىؤرلا نبال ور
 ىنأ حيدم ىف رهاط ىنأ نبا ةديصق نمو ؛ ةاورلا ناهذأ ىف اتطلتخا نيتديصقلا
 : ةاورلا ضعب دنع تءاج انك دمحأ

 رذَحلاو قونحلا : ناجمغزملا ام ردي مل © .هتلوص دج نم ارك ,نكايولا نم
 ثاني قام ثعبت م نأ لح
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 و

 رب 2 عينوو

 و

 د هنا هلآ ةزهملا نيل نو الإ قئالخلا لهس

 ارمعو مهوازآ تَحَم لاجرلا :اذإ
 لا م

 هب بايتراال نايع هنم دوجلا

 رظنلاو ئأرلا هيلإ در رمألاب

 ربخهدنع رداوج لك دوج ْذِإ

 لمعتتسا وا : مهئابدأ ضعب لاق نأ حيدملا اذهب ءامدقلا باجعإ نم غلبو
 اهنأ حّص نإ -تايبأ ىهو . رخأتمو مدقتم هلاق حدم نسحأ اذه ناكل فاصنإلا
 تاقرس ىف ةلاسر هلو « ةيعيدبلا هنونف ةعورو رعشلاب رصب ىلع لدت -رهاط ىلأ نبال
 رعشلل هتسارد تعستا دقل لب « ةيرعشلا هتفاقث ىلع هوجولا ضعب نم لدت ىرتحبلا

 2 كح ىضم دقو . روثنأاو موظنملا هباتك كلذ روصي ام وحن ىلع ىبرعلا
 نيب لباقتلاو قابطلا مكحأ اك : لوألا ةكرألا تاسآلا-ق. اق ميسقتلا ةديصقلا
 كحلي ناكو . ةيناثلا ةعبرألا تايبألا ىف حضتي ام وحن ىلع ظافلألاو ىناعملا
 نم شحف نود ربإلا عسلت انك عسلي ىذلا عذاللا ءاجحلا  حيدملا بناجي
 : هرداونو هتاباجإب مهكح ضو ءافاخلاو لكوتملا ميدن ريرضلا ءانيعلا ىلأ ىف هلوقلثم

 مو
 ضبا مع ذإ كيلع ن _امزلا نم فاخن انك :

 سار و را و 5 و: ِ 1 1 ِ

 رتخبلا رقتفيو  ىنغت ىمعلاب كنا ردن مل

 ىف هابقتسا هنإ لاقيو « هناسل ةرعم ىبئخيف « دربملل اًنايحأ ضرعتي ناك
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ابو همركأف ةرارحلا ديدش فيص موي
 + انيط عاذغ هيما ات . ةفارك] قف غل

 6 ثيدحلا ق هطسابب نذحخأ “م ًادراب

 : هلشّشني

 قشاع رَدَص ىف قّوشلا رحك مويو

 الئاق دّرِبملا دنع هب تللظ

 قوه 00 ّ هرعش صعبد هحدتم نأ المؤم

 و سمو # 3 و ع

 كى سمرأو ظ رح هئم هلا لع

 رب ى فتألر امف (فداتأ هظافلأ ىف ! .

 ءازج ىدنع كلامو «مذتال نأ دمحت من اذإ كعسي ناك دق : دّربملا هل لاقف
 ٠ 5 .٠ معا رخل 6

 نم تاحضي وهو هكريف . ىريع نع برغش نا لإ

 . هرصعل ةيب رعلا. خيش
 : هلوق

 هنأ صانلا مكي 5 ىيبح

 ىتلملا ىف ىقدعابي
0 ٠ 

 هداوفو

 درمملا سفن َُق هتياعد رثا

 لثم نم ٠ هتايلزغ نم ةريبك ةفئاط دواد نبا هل دشنأو

 و

 تود ع نويعلا انيمرت نيح  انل
 وو ص 2

 و م : ع ِع 2 0 _م 0

 سيفر راشا وأ انيع فاح ادإ

 ولا
 لبقم هنم ىوهلاو ىبع ضرعُيو

 بواق» نيْغأ انم قطنتيو ىّتلت نيح ٌنسلَأ انم سرختتف

 عرجتي © علولاو فسانكلا ديدش امهنم لكو « سانلا مامأ ناركانتي امهف

 ناعنطصي كلذل امهو « هريمض ق اع حوبلا عيطتسي الو ع همالآو ىوملا صصغ

 تقلعنو ةنسلألا أادهلم تسرح كقو ٠ 00 قرح امهبولقو « ماشتحتالاو ظفحتلا

 اهالوم سلجمو اهراد ىلإ فالتخالا نم رثكي كلذ عم وهو . ريمضلا نونكمب نورعلا

 : لو « كورعلا ةغأ ىوس اهنيبو هنيب لسر نم سيلو

 بفرطلاب فلا ىوس لْسُم انل سيلف سلجم

 ذقسلا ىلإ ترظن ىوْحَت اورظن نإو 2ةظنب تْرُك نوشاولا َلَمَع نإف

ضتفي ال ىح « نحلا دعب نييحلا ىف ةرظنلا اهنم سلتخيو رظنلا اهقراسي وهف ظ
 ح

ةأرملل هبح ىلع نوفقي مهاعجن و نيشاولل امهرمأ
 . لب « هيف طرفت ال اهنأو هل اهبحو 

 رخآ الو هل لوأ ال تماص ثثيدح امهنس ىرخ كلذ عمو . هم هيلع صرخلا| ةلردش

 و 1

 ةاشولا» انيقتلا اه اذإ

 ىهو ؛ ةلوليقلا تو اح ربسم : الئاق )١(

 . راهللا فصن
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 0 .ةاشولاو ءابقر || نم ل لع َ هران نم نايلطصت أمو بحلا َْق امهباذع نع

 : لوقي

 و هج 1 7 فق 3 ساهر 5 2

 بيرم فرط ظحلب تراشأ»و بيقرلا نيع مالسلاب تفرع
 رع رع

 م #*َ 1 م 0 7 5 1

 نيك" بلق' ريمض نع  تيبرعأ نومجب ىونلا ةعول تكشو

- 

 م هع

 بولقلا تارَمْضُمل ىَدْبَأو ظ  ْهَلنم َحصفأ نوكي ٍرْفَرَط بر
 و

 ىلا ةقرخو ىلا ةعوأ وكشتو + بيقرلا ىلإ نتافلا اهظحلب هتفلت ىهف
 اهريمض نع ةبردعم هيلإ نيللا اهرظنب بيقرلا ىلإ رزشلا اهرظن ةلصاو ءاهنويعب

 مهفيف ٠ ةغللا سفنب اهثدحي وهو . هب فلكلاو هل بحلا نم اهردص ىف ىخي امو

 «ةميقم هل ءافولا ىلع اهنأ ةغللا سفنب هلدابتو «هريمض نع اهريمضو هبلقنع اهبلق
 و

 : لوقي

 ' ص 03 08 2 و :

 ٍدْجَولا نم ىبلقب ام رطب وكشأف ةظحل بقارلا فوخ اهظحالأ
 © محول 5 ْ ه١ 5 ً .٠ 6 : و 2

 لهعلا ىلع ىنأ نيعلا فرطب ىبوتف 2 اهبلقب ىيع .ظحل نع همهفتف

 بولقلا قطنتو « ناسللا اهيف تمصي ةغل « فرطلا ةغلب ناملكتي اًمئاد امهف
 اعاكو م ناظحالتيو تارظنلاب ناماَغَت امهو 6 هناعوأو دجولا ن را تنمصضت م

 نايتاكتيو اهب نالسارتي لب طف ةحيصفلا ةتماصلا ةغللا كلتب ناملكتي ال

 ] : لوقي « ةراح تايتاكم

 ع عك

 وو 58 . 5 ريب هد ن7 جحا 0 : 20

 هأرق لو نأ هدودج رسح و ةهيثنجو دروب قي

 ريوصتلا ى ةعارد ل ا ترن ناك و

 اللا تاّجحملا ىدحإ ىف هأوق ه ري وصت عيدب نمو 4 ريخألا تيبلا ق ىرن 7

 : ةونافعش

 ٠ َ ولا 2 و

 ارتس اهتيور نود نم هل نوكي >ةلوج عمدللف ودبت َنإف باجح
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 نيح هعومد نم باجحو . اهاقلي ال نيح باجح «نيياجح ى اهنم اًمئاد وهف

 ىرخأ راتسأو ةقيفص باجحلا نم راتسأ ءارو « اًنُئاد ةجحم اهنأكو « اهاقلب

 ع مسالا دحأ نع القن توقاي انثدحنو . رازغلا عومدلا نم ةقيقر

 ؛ ةيرمخخ هل دشلنيو « اهنم هعوجر دعب وأ ءارماس ىلإ هقيرط ى اًنايحأ ةريدألا

 يدعي از أمو . . ةضراع لاوحأ صعب 2 الإ هعاتم نم م نكت مار هحلا نأ ودبيو

 . ةرجهلل 58٠١ ةنس فوت ىبح رعشلا مظنو فينصتلاب

 ديردأ '' نبا

 لع ةلرمأ تناك ءقابعسأ نم «ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه

 نيد هع ؟77“ةنس هل دلو اهيفو ءةرصبلا هوبأ نطوتسا دقو ءراسيلا نم ءىبث

 ةركاذ هل تناكو « ءاملعلا تاقاح 6 ٠ بيتاتكلاب هرافظأ ةموعن ذنم هقحأف هميلعتب

 نييوغللا قي نوكي نآل هدعأ امم اهنم تلفي هعمس ءىش داكي ال ةبيجع

 متاح ىبأو ىنادئناسشألا نايع ىلأو ىشايرلا تارضاحم ىلع بكأ دقو . هرصع ىف

 جنرلا حشا الو ٠ مه دنع م لوا دجال « ةرصبلا ءاملع نم مهريغو ىاتسجسلا

 نطو نامع ىلإ نيسحلا هع عم رف ًاديدش اليكنت اهلهأب اولكنو ؟ها/ ةنس ة ةرصبلا

 ءاضق جنزلا ةروث ىلع قفوملا ىضق نأ ىلإ اًماع رشع ىنثا اهب لظو « دزألا هتليبق

 ىلإ اهب لظيو . مالسلاو نمألا اهيلإ داع نيح ةرصبلا ىلإ دوعي ذئنيحو « اًًيئاهن
 سابعلا ىأ هنبا بيدأتل سرافو زاوهألا ىلاو لاكيم نب دمحم نب هللا دبع هيعدتس نأ

 ناويد هدلقيو « اميظع اًنبيحرت ىلاولا هب بحريو « ةوعدلا ىليو . هفيقثتو ليعامسإ

 هتديصق هنباو ىلاولا ف مظنيو ٠ لاومألا هيلع لاهنت ذإ ايندلا هيلع لبَقَتيو صراف هترامإ

 ىميلعتلا رعشلا نع انثيدح ىف امل انضرع ىنلا « ةروضقملا مساب ةروهشملا ةليوطلا
 . را سم

 حورشبو ىزيربتلا حرشب انرصع قى عسبطتتو ) اهحورش رئاكتتو اهترهش ريطتو

 هراعشأو ديرد نبا ةمجرت ق رظنا )١(

 ١16 /؟ دادغب خيراتو 4 ١6 ص ءارعشلا جعم
 ةهزنو ١171 /١1م ءابدألا مجعمو ناكلخ نباو

 بهذلا تارذشو 47 ص تسرهفلاو . ءابلألا

 ةلمكتو ”٠*١ /ه نازيملا ناسلو ١و /؟

 تايفولاب قاولاو 7 ص ادمهلل ىربطلا خيرات

 ىدوعسملل بهذلا جورمو م78 / + ىدفصلل

 موجنلاو ١78 / 7 ةيعفاشلا تاقبطو ؟؟9 / ؛

 عبط دقو ٠0٠ تانحلا تاضور ١ ؛ ١ / م ةرهازلا

 . ةرهاقلا ىف هناويد
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 فلأ لاكيم نبا دنع هلمع ءانثأ قو . نو 8-5 0-0 ىلع اهتاسيمخت رثكتو ىرخأ
 نيعلا مم قير رق ىرخا مجعم ىف ليعامسإ هنبال ةرهمجلا
 ىمامحلاب مث هقحلع 6 ىعابرااب مث ىتالثااب مث ىلئاثثلاب ليلحلا ىنإ يوسملا
 مث « سراف ف الوأ اهالمأ . درفنم باب ىف رداونلا عسمجو ٠ امهتاقحلمو ىبمادسلاو
 نم ناكو . ةريثك تافالتخا اهخسن تفلتخخا كلذلو دادغب ىف م * ةرصبلا ىف اهالمأ
 تاياكح هيف ”صتق ,اًشيدح نيعبرألا باتك ةيب رعلا نسحب ىك« ليعامسإل هفلأ ام هأ
 ىرصتحلا لوقيو « خيراتلا ىلع موقت امك ابلاغ نا ىلع موقت ةميدق ةيبرع
 دنع فلأ هنأ ودبيو .2'١هتاماقم نامزلا عي دب تمهلأ ىلا ىه اهنإ ثيداحألا هذه نع
 باتكو قاممتشالا باتك انرصع قى اهنم هل رشد امو « هتافنصم نم ًاريثك لاكيم ىبا
 ىلع لمتشيو نحال باتكو ثيغلاو باحسلا ةفص باتكو ماجللاو جررسلا
 لقتناف «سراف نع الزمع ىبح لاكيم ىببا باحر ىف شيعي لاز امو . ةيوغل زاغلأ
 «هماقيس ةيملعلا هترهشو هتيص ناكو 7١8 ةنس دادغب ىلإ اهكرت 5 ع هسأر طققسم ىلإ
 ىلإ ًايرهش ًارانيد نيسمخ ردتقملا هيلع ىرجأو « الفاح الابقتسا دادغب هتلبقتساف
 5 0 هراعشأو هحئادم مهأو ٠ ماع نيعستو ةينامب وحن نع ١ ةنس قوت نأ
 اهنم فقنو « ىميلعتلا رعشلا نع انئيدح ىف اهانل اح ردقو «٠ انفنا اهانرك ذ ىلا
 ع ليعامسإ سايعلا ىلأ هنباو لاكيم نب دمحم نب هللا دبع ريمألل هحيدم دنع نآلا
 : لوقي امهيفو

 "9 اًفَّصو غاستساف نامزلا فرص 01هقنر ىذلا شيعلا ايفالت م 2 رام و م رب < ةر : 7” ا
 وذ ناك ام دعب ىنُصغ زتهاف ادغر ىل اًيَحلا هام ايرتجأو 7 0 7 و و هس :- ار 1

 2ك ا .ه سا ٠ 8 * خا ى٠ 5 . 5 .٠
 اَقللا ءىبثلاك تيزك دقام دعب نم 2ىبشاتنا ريمألا لاكيم نبا نإ
 © ى”ب ©

 © ىَّرَولا عابلاو عْرَذلا ضابقنادعب 2نم سابعلا وبأ ىعّبض دم 7 6

 )١( بادآلا رهز رظنا ١/ ىرملا“ اقللاو . ىلوانت : ىشاتنا (4) انباتكو م.0+ .

 هب أبعي ال قيرطلا ضرع ىف  نراعملا راد عيط) ىبرعلا رئنلا هبهاذمو نفلا .
 : هيعبيض دمو . دضعلا طسو : عبضلا (ه ) . ؟48 ص ( ةسداسلا ةعيطلا

  نفايقناو . هلاح عاستا نع ةيانك « امهطسب , هردك : هقنر ) ١(
 . لاخلا قيض نع ةيانك عابلاو عرذلا . بصملاو ثيغلا : ايلا (؟)
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 العلا قوف الع ىّيح هلعفب العلل ومسي لاز ام ىذلا كاذ

 ىقري ناك ول
 0 مَع ئراوأ لع روَسَتنُم -ةاذت حب قأ نإ ان

2 

 يتكبر ال ءاهسلا ىلإ هدجمو هدوجب ا

 اذنلا . .قريمال * ءازبللا تعنت "6 فعال ءادملا ىيسفن

  «ةييرغلا ظافل الإ .٠ نم هيف ءىش جامدإب حيدملا | امله ق ديرد اد نأ ىعيبطو

 اهيف مد امب ال « هتدارإ هل تققحتو « اول انتم نوكت نأ ةديصقلاب دار أ هنآل

 عمو ٠ :ةروضقملا ظافلألا نم اهيف دشح امم اضيأ لب ©« بسحف ةبيرع ظافلأ نم

 « ةبذعلا رعشلا ةغلو ةبيرغلا ظافلألا نم عمج ام نيب نزاوي نأ اهيف عاطتسا دقف كلذ

 اذه ريغ ىف كلذ ىلإ انرشأ امك « ةلوهسلاو بارغإلا نيب اًطسو اًنبولسأ اهل راتخاف
 ؛ بارغإلا ىف قمعتت ال ىهف ٠ كلسملا اذه روصت اهسفن تايبألا هذهو . عضوملا

 بيرغلا ىف اهسمغي ال ةفلتخم حئادم اهءارو هلو . هلامجو رعشلا ةرضن اهيف لظت لب
 : نيهبانلا سراف تالاجر دحأ ىميوحلا رجح دمحأ ىلأ ىف هلوق لثم نم هظافلأو

 ف ىلط هتزعل تعضخ ىذلا فرشلا عراف دمحانب رجح لاا د ل : 00 0
 ىو | 7 : 2 : ّ 3 د

 قازرالا حتافم نهنكل  المانأ َنسلف هامانأ ٌرْظنا
 (وس) : م 9 يع 0 : ٠ 0 ب

 فاحم نيرب معبطي مل ردبلل هنأ ول ىذلا رونلا ىلإ رظناو

 ل ا نيسحلا همع ىق ةعيدب ةيثوم هلو ؛ ,ءائرلا نف ديجي ناكو

 ا ٠

 : لوقي اهيفو ٠ هرصع ى ةيخيراتلا ا
 8 ْ ً 9 5 ٠

ْ 

 ابوصنم نيدلل ًاملع تفلتأ لب الجر هب فلتت مل ةينملا نإ

 0 ىوقتللو ارون ملعلل تلعُج ىلا ّرثلا همايأب الك

 ؛ يوطقم 0:0 . لبحلا : ملعلا . رانلا : ىراوألاو
 . قنعلا لضأ ىهو 5 عمج :ىللط (؟)
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 نآلا هيلز اهنيسنتا ىف كيت مالثلا هيلع لونمرلا :ىركذ ىف ةديصق ل بيشكو
 - قى ةليوط ةديصق هلو . رخأتم رصع ىق تعاشو تعاذ امنإ ىركذلا هذه دئاصق

 : لوقي اهيفو « ةريطحلا ةيملعلا هتناكم نايب قف قدأ ةرابعب وأ « ىعفاشلا مامإلا ءاثر

 عداص .بطخلا ملظأ ام اذإءايض ١ رلمحم مع دل ا نبا يأرل

 عطاس نهاد ىف رون همله امس تيناشت تالكشملا تالاضعملا اذإ
 عضاو شرعلا وذ هيلعُي ال سيلو 2 هولعو َهَعفَر الإ هللا ىَبَأ 0 رق

 لك رعشلا ىف بهذي ناك هنإ ىدوعسملا لوقي ”قحيو . ةعيدب ةديصق ىهو
 قو تاولفلا 205 0 ودب حبصي ًاروطو « قريأر وطو لزج ًاروطف + بهذم

 هلوق نمو « روهزلا»و ضايرلا فصي 0 حبصي ًاروطو ٠ ليحلاو لبإلا فصو

 : سجرلا ف

 ذاهسلا ”يتياعم صع "الو كن ملي ام نويع

 دابغلا هل نيني ما ةعابط ١ وعلل .كهذلا نم. قد اول

 داقتسي ملقم كيك ”ةكداقكنا ردلا قع نافْحأو

 . اقيقر الزغ اًنايحأ لزغتي هدجن نأ هدنع ىراضحلا ساسحإلا اذه مامت نمو
 ءاكرش اًنعيمج مهنأك ىبح « متبوبحمب سانلا ,ةنتف ىدم اًنفصاو هلوق لثم نم

 ] 3 هاننضو بحلا ىق هل

 نيارتخا ه2 قاردلإ .رئاتو يم نعال كلحأ نيااعأ

 نكاش:لإ ركفأ نأ :فانمخأ دئايع لإ  :كيكشأ  قبملو

 وهو « هب أ ٍضرم انض نم ال هتيحاص بح ى هانض نم هنوروزي سانلاف

 نوناعي « هلثم انعيمج هاري هنأل ؛هيف هبصو نم الو اهبح ىف هباذع نم ل وكشي ال
 قلعتي ناك امك « اهمثإو رمحلا ىف طروتي ناكو . همال آو بحلا تاعول نم هيناعي ام

 هنإ هتخوخبش ىف هنوروزي اوناك نمم هيرصاعم ضعب لوقيل ىتح « هتال آو ءانغلاب
 جملا لبق رمحللا فصي هلوق نمو ةقلعملا ناديعلاو بارشلا نم ىري ام ىحتسي ناك
 ظ 58
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 قئاقشو سجلرن نول نيب تتأ  هدعب ءارفص جْرملا لبق ءارمحو
 قشاع نول تستكاف اجازه اهيلع اوطّلَسَف ًافْرِص قوشعملا ةنْجو تكح

 « ىريف قايردلا قو (للش) جلاف ةرمع رخخاوأ ىق هل ضرع هنإ لاقو

 نيتنس لظو « ةيناث هب ضرم من . هتذهالت ىلع هئالمإو هلاوحأ لضفأ ىلإ جد

 مشاه وبأ هيف قوت ىذلا مويلا سفن ىف هتافو تناك نأ فداصتو « امهتياهن ىف ىفوت
 ..كارورخلا“ ةرقه ىف هادم اان انك دوو نووشللا لززعملا ملكتللا نابع

 ءاجيحلا ءارعش

 هزانإ فني ةنلاقلا كلا ىطغلا رش هنآ لوألا .ىتابغلاا رضفللا باقك انبي ره
 ةريثكلا ةريكلا نكلو. انايحأ قوش نيش هلحم لحو « ضئاقتنلا ران هعم تبخو هيف
 عيطتسفو . و مه ملقم و عملات اير زم ضارعألل ضرعتي اصخش اجه تناك

 تبخ ىبوعشلا رعشلا نأ ةظحالم عم «ىناثلا ىمابعلا رصعلا ىف مكحلا اذه درطن نأ
 املف : لزج دوقوب رانلا كالت نودع اوناك نيذلا مه سيرفلا نأ ودبيبو . هرودب هران
 تسفخ ةوق الو لوح مهلل دعي د ناطلسلا فمهلحم كرتلالحو رصعلا ىف مهنأش فعض
 ظفتحت مل ردانلا اذه ىتحو :ًاردان الإ اهب نونغتي مهؤارعش دعي ملو مهتيبوعش ةاددح
 املقنيرومغم ءارعشل ناك امتإ نيهبان ءارعشل 1 ها دج اليلق الارداصلا هب
 قبي ملء( ع اختفالا نم ريكي ناك ىذلا نابأ نب دمحم لثم لأ مهب 9

 قبسو + رصعلا ىف ماعلا نوللا وه ىصخشلا ءاجهلا ناك كلذبو . ءىش هراختفأ ن
 نم مهئاجه ى اورثكأ هءارعش نأ لوألا ىبابعلا رصعلا باتك ىف انظحال نأ
  هعم لظو رصعلا اذه ىف كلذ لظو تاوخألاو تايمألا ىف عذقملا شحافلا لوقلا

 ءاهدنع فقن نإ «ةءاذب نم هب لصتي ام لكو وه قوذلا نع وبني امم تاررعلا ركذ
 ءارعشلاف « رصعلا لاوط ةمرطضم هنارين تناكو «ءىذبلا ريغ ءاجلا دنع فقن اعإ
 ا 2 يي ل ا و روب سس موسم

 . ؟"ا/8 ص ءارعشلا يجعم 600



 د

 مهيقل املك كلذكو « مهئاطع ىف رك تا رار مهبجح اهلك هبلإ :نوعراش
 - تناكام ًاريثكو . ديمح ديمح. ريغ ءاقل ملاع وأ هبان صخش وأ بتاكوأ لاو وأ 4

 اذكر انيإ رفق ا. سيطول تاع ها دوع كلر اععب قا ل ويكنلا لل ةيفاثملا مهر جت

 ءاملقلا نقع غلابو « هيحودمب نم ًاريثك اجه هنأ نم ىرتحبلا نع ليق ام : عضوملا

 رصتنملا امه ناتفيلخ مهنم « مهحدم نم اًسيئر نيعبرأ نم ًاوحن اجه هنإ اولاقف

 باتكلا ةلج نم مهارجم ىرج نمو داوقلا ءاسؤرو ءارزولا امهءاعب قاسو « نيعتسملاو

 حفلت تناك ىذلا ىرتحبلا نع اذه حص اذإو . ”١ ءاربكلاو ةاضقلا هوجوو لامعلاو

 الضف هءايبعن م بكوم ىف  ةريثكلا هزئاوج لضفب  ىشمي ناكو « ةدّصوملا باوبألا هل
 نم رتكأب ءاسؤرلل ءاجهلا ىف اوطروت هريغ نيريثك نإف عايضلا نم كلمي ناك امج
 نم نول ىلإ هيف هذوفنو ءاجهلا نم هراثكإ ىبورلا نبا نع انثيدح قف رسمو . هطروت

 ىفورلا نباو . ةيونعملاو ةيدسحلا نيوجهملا بويع هيف ربكي رخاسلا ىلزملا ريوصتلا
 اذه ف نرميست اعينح ءارعشلا ناك امهرارغ ىبعو : رصعلا داش ريكا رحل
 ريزولا عفني نلو « ةزئاحلا مهنومرحس نت غار ولا اهي نوصخيي اوناك ام ًاريثكو « نفلا
 ماهس رعاشلا هيلع طلسي نأ ىلإ ىعدأ كلذ لعل لب ٠ ا دع نركم نأ مه دنع

 لكوتملا ريزو ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع ى ندند لوق لثم نم « هئاجه

 .( 7 دادزي نبا هيتاكو

 و ع 9 يو

 ! رك“ ممشلا اذإ ) 0 هذكلو لوح لوحال دادزب نبا نإو

 تريحتف ( َتلّطُع) ل ريساكم ىلود 'تييحأ هلل ديبعل ٌلقف
 ترفقأ لزانملا ىح : مكتوصف مهنم ادلبأ  تزيم اذإ  تناو ها .ىك 7 2: 7 . 7 ريا هالو 6 0

 نأ ديري ريوكتلا ةروس ق نيتدراولا ( تلطتع ) ةملكو مينآرقلا ةيالاب هئيجمو

 كلذ دعب نوكي امو ملاعلا ةياهن فصو ى ةروسلا نأل « ةلودلا بارخ ىلإ كلذب ريشي

 زتعملا ريزو ليئارسإ نب دمحأل نوضرعتي ام ًاريثك ءارعشلا ناكو . روثنلاو ثعبلا نم

 ' م ركم نب دمحم لوق لثم نم ءاجحلاب

 . 5837 ص ءارعشلا جعم (؟ ) . 08م5 ص قاب زرملل حملا )010
 ظ . "و5 ص ءارعشلا جعم (١؟)
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 ريسع 2 نامز هيف رزوتسها تنا انامز نإ دكنأ 0 1 : 5 َ 7

 راسو عا ل وهخبا جي 7 ف

 دمحي دحأ مهنم كاقلي  امف ًاعيمج سائلا كّنذي

 هعم يعو ماشاف دابعللا مو ةوشرلا تريكو ردتقملا رصع ق ةرازولا تسكتتنا الو

 لوت :قم مهنمو ءاريزو رشع انثا ةرازولا ىلع ىلاوت «لاومألا ةرداصم تسمع امك ملظلا

 بهنيل هعسو ىق ام لك لمعيو هلبق ىذلا رداصي ريزو لكو « اًمثالثو نيترم ةرازولا

 ربك يكحلا ةادأل ساكتنالا اذه لك ثدح امل : ةلودلا لاومأ نم نكمب ام رثكأ

 : )2١ ريزولا ىلاقاحلا ءاجه ق مهضعب لوق لثم نم ءارزولا ءاجه

 و شا . ري 3 2

 0 3 سل وع ىه 7 هم

 ليثض لقعو ثغ ىأر كنه لا نيح بوطخلا ىلتي

 و ل : :

 ليحن مسج حعافترإللف ر 2 وَجلاو ةنايخلا نم متمس نإ

 : لامعالا مهيسلوي نمم ةوشرلا ذخأو « ريبدتلاو ةريسلا ءؤسب اًفورعم ىناقاحلا ناكو

 عاطقو صوصأ ةلود تحبصأ ةاودلا نأكو « لزعااو ةيالولا همايأ فإ ترثك كلذلو

 رصعلا نم ةرخأب ريزولا ىديربلا نبا قرطلا عاطقو صوصللا ءالؤه نمو . قرط

 : ''ةليوط ةديصق نم ىناهبصألا جرفلا وبأ لوقي هيفو
 ض 1 و ا 2 َ ريا 2

 ىديربلا نبا ةرازولا ىلوت دق 2ىديهضرأايو ىطقشسا خامسا
 و 0 -- ه هس 2 ٠

 ىدوم وهف هراثآ ""تحّمم ك املا كتبناو مالسإلا نكر ده

 أ ليلق»و احس عمدلاب ٌنيعاي لهتساف
 نميو « ىجاهتلا ىلإ مهتعفد م ًارشك ءارعشلا نعيد ةسفانملا نأ 2 أنب 0

 نوسفني اوناك ذإ « لكوتملا رعاش بونحلا ىبأ نب ناورم.ًاريثك ءاجطلاب هل اوضكرعت
 هعل ال ْ 2 00 َ .

 راوج هلم مهلصت تناك نم ىح « لكوتملا اهب هصخب ناك ىلا ةلئاطلا زئاوحلا هيلع

 نب ىلع نيبو هنيب ثدح ام وحن ىلع « ةدحاولا ةفرخلا لهأ دساحت هنأكو « ةلثام

 ىدوجتو قرذت ن

 )١( ص ىرخفلا ١598 . ) )9تسرد : تحم .

 )؟١( ص قادمهللىريطلا خيرات ةلمكت ١١7 .
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 .ضارعألا ركذ ىلإ هيف فِسُس نكي ملذإ « هئاجه ىف هنمًارقوت رثكأ ناكو , مهحلا

 : 2١ هرعش تعن ىق هلوق لثع هيوكيو ؛ قيقدلا ةماعن ىبأ عم ىجاهتيو

 هصقلا نع  انلءاسف ادبشم ةرلا انا

 ءاجه ىلع هرعش رصقف « ناسللا ثيبخ ناكو اضشابرم امك ةماعن وبأ ناكو

 تناك ءاجه وهو « حئابقلا عنشأب مهامرو لكوتملا مايأ ىف ةلودلا ءاسؤرو داوقلا

 لثم نم داحلإلاو نيدلا نع فارحنالاو قدنزتلاب وجهي امبر اوناكو .ةيسايس هثعاوب
 ] 0 : 29 ظحاحلا ىف زامسجلا لوق

 ةّقئات رفكلا هلم ىلإ هّسفن ىتف اي
 هقباس كسنلاو ل  هزتلا»و لضفلا ف كل
 هقدانزلا ىعد اي 2 ًابناج َرفكلا رعدف

 نيعفادملا هرصع ىف مالسإلا نع نيماحملا دحأ ظحاحلا ىلع ناتهبو بذك وهو
 لثم نمو . اًناتهبو ءارتفا ةبذاك تامصوب سانلا مضي ءاجملا هنكلو « .نيلضانملا
 : 7 روهشملا ىوحنلا ملاعلا د ربملا ديزي نب دمحم ىف رعاش لوق ناتهبلاو ءاربفالا اذه

 هلاك كو ةنرلتاقلا كانتا م ر# لايت قع ائلاع

 هلاهج مه انتدز اولاقف 2 مهنم ديزي نبدمحم تلقف

 دربملل اديعب انيوهتو ًاديدش ًاريقحت نالمحي ناتيبلاو « دربملا ةريشع ىه ةلامتو
 بالطلا هدصقو هرصع ىف ةرهش ةيبرعلا دالبلا قافآ بط دق ناكو ءركذلا لماخ هنأو
 طاسوألا لكف هراشتناو ذئنيح ءاجحلا عومش نم غلبو . هملع هنع نولمح دلب لك نم
 مهيلع عجفتلاو مهبدنو اهلهأ ءاثر ىف ةكراشم ًايدق اهل ناكو « هيف تكراش ةأرملا نأ

 « هرعاشمو بحلا فطاوع نع ريبعتلاو لزغلا ىف ةكراشم امل ناك كلذكو « « حاوتلاو
 نم ءاجهلا ىف ةكراشم نيعوضوملا نيذه ىلإ فيضت اهانيأر رصعلا اذه ناك اذإ ىبح

 )١( ىناعملا ناويد ( 5) . ”ةه17 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ١78/1١ .
 ص ءارعشلا مجعم (؟) ه0٠" .



 ظ فش

 نم نوهت « نجاملا رعاشلا لبشلا ىنأ ىف فوفكملا ماشه ةيراج ءاسنحلا لوق لثم

 2١7 ١ هيمصلا ىف هلأ" ةنعاط هتلوجر

 بشل ابأ ىتكت قجعن نم  ىركفالل ىجع ىفقني ام
 لضفلاب ناصقنلا اذ تفصوو 2 لْيّشلا ابأ انل تّينتكا ال

 لهملاك بوذت ءامسلا ىرتو عّرَج نم [ُضرَألا ديمت تداك

 ء داسالا نم هنأ معزيو جاعنلا نم وهف « هتقيقح ىلع ًادرمتم هروصت 5

 موين نأكو « اًعزج ديمت ضرألاف لا اوزلا ىلع تكشوأو اهروص تبلقنا ايندلا امنأكو

 نأ ريخلا 6 نم لعلو . ىلغملا تيزلا وأ لهتملاك بوذت ءامسلاف ء«هدعوم لح ةمايقلا

 . ماسسب نباو ىفودمسحلاو ىرمكيصلا مهرصعلا ىف نيئاجملا رابك نم ,ةثالث ضرعن

 630 ىرميصلا

 ءاضقلا ىلوتو ٠ ةفوكلا نم هلصأ « قحسإ نب دمحم سبعا وبأ وه
 ءارماس مدق « عورزو دلبو ىرق هيلع ةرصبلاب رهن ىهو « اهيلإ بسُف ةرْسْمبّصلاب
 «ريدنتلاو ةهاكفلا نم هب زاتمي ناك امل « هل اًميدن هذختاو هنم هبرقف لكوتملا رصع ىف

 ةفئاط تسروهفلا ق و ميدنلا نيا هل ىور ذإ «فيلأتلل غرفي نأ ًاركبم هل حبت أ اعأكو

 باتكو ةمعطألا بتكك « ةمدالاب لصتي ام اهنيب دجنو « تافنصملا نم ةرييك

 لزلا نيب عمجي نكي ملو . ناباتك اهيف هلو ؛ موجنلاب ًاملاع ناكو . ةتكسملا تاباوحلا

 ء ناسللا ثيبخ ناك هنإ نولوقيو «رعشلا امهيلإ فيضي ناك دقف ءاطقف ؛ ملعلاو

 لثم نم ةلل 50 اي ل اع

 نيوادلا ضعي سارتو ةريثكلا تايالولا ىلوت دق ناكو « ربدملا نب ميهاربإ ىف هلوق

 : دادغبو ءارماس ق

 م / ١1 ءابدألا جعمو ه / ؛ بهذلا جو رهو . 1798 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط )١(

 تايفولاب قاولاو 74 / #7“ ةرهازلا موجنلاو هراعشأو هرابخأو ىرميصلا ىف رظنا (؟)

 . 07 ١7/١8 (ىساسلا ةعبط) قاغألا باتك

 ١١87/١ دادفب خيراتو ١١١ ص تسرهفلاو



 رخل

 كنان, وجت ةعالابت نك وبلا :فطع .قذلا لمآ

 كياحر َْق قوقو ىلع ر دزعلا ىققوم لذأو

 كباسح ىف كل نكي ملام اكلام كّسفن  تكارأو . ا 0
 ا 9 2

 ثا دح ذإ « ةرم ةيرخس هلم رخخسو هيف هأحمه ىرتحبلا عم ليوط ربخ هلو

 هيشم ىف روازتيو قداشتي نأ هرعش لكوتملا دشنأ اذإ ىرتحبلا ةداع نم ناك هنأ ةاورلا

 دنع فقيو همك ريشيو ىرخأ ةرم هيبكنمو ةره هسأر زهبو ًارخأتم ةرمو اسمدقتم ةرم

 : لوقيف هسلج ىق نمو لكوتملا ىلع لبقي م . هللاو تنسحلا : لوقيو تيب لك

 لكوتملا ناكو . هلثه لوقي نأ دحأ نسحب ال ام هللاو اذه ؟ تنسحأ نولوقت ال كلام

 : هيف هت-ل» هدشني ىرتحبلاو ىرميصلا ىلع لبقأف : كلذ نم رجضي

 ع

 نك م مس 91

 اهن هيأ رمق + ىلي : فرفيضلا هل لاقفا © :لوقيرام عمست امأ : هل لاقو
 ءاجه ةديصق ةهيدبلا ٍلع هترضحف « ىورلا اذه ىلع هجمها :لاقف .تيبحأ

 . 7 ا هم . 2 5 رق

 01( مغص ةصضفاضق نم كل و .راذدح قرح اي
 0 ع ص

 أ

 معنلا ىَوذ بوذق ىلع ىل رمشلاو ةليفثلا نب اي

 ملقل ْ فج هكتبمو ىصتعت 2صضرع  ىابف

- 

 نأ ُْف بسر الو : امحيبق اعاذقإ اهيف عذاقو ةديصملا ق نال ىصمو ]

 - اًنفيفخ لظو. ةيوق ةيرعاشللع لدي ةهيدبلا ىلع طمنلا اذهب اتليوط ةديصق هملظنن

 ىرخأ ةرابعد وأ . كيدتعملا رصع ىجح مهن امدن ُُق هنوكلسي . ءافلحلا بولق لع

 : اخلاص ىدسملا هخامبط وجهي هلو . ؟ا/ه ةنسل ةفيلخلا اذه رصع ىف قوت ىبح
 فس اهتارعربب م ب ماهل د ويعيبس ل 05111111 ت2

 )١( ..سرتفم : مخض .دسألا : ةضقاضقلا |

 ثلا سابعلا رصحلا
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 قوسسلا نم دْعِب ىف نحنو قوشععع ىمايأ بيط .اي

 قوبلاب ٌحلاص ىل خفني سياف نم زبخلا تبلط اذإ
 هل تظفتحا أمحو .: نيواودلا ءاسؤرو ءارزولا ضعبأ حئادم هيجاهأ باجي هلو

 ناويد ىلوتي ناك نيح دمتعملا ريزو دلحم نب نسحلا حيدم ى ةعطق هب رداصملا

 ] : طمنلا اذه ىلع درطت ىهو . لكوتملل عايضلا

 ىلبقي 2 ىلصو الباق >20نصغ ىلع ردب فاز
 ندين در. .نضو رعو ايلح نأ 1 تقع

 نسحلا ىف رعشلا لام 2 االغش هلثم نع ىل نإ
 ر -

 م

 نسللاو ملعلا ْْق لضاف هل مظنل أ أ و بتاك 4 ا قرف ل

 الو هيف فلكت الف : الاجترا ةريك أ لوقي ناك امنأكو : ةيودغ ليسي هرعشو

 ىف انغئاس هلعجت ىلا ةناتملا دجن امتإ «جيسنلا ىف ةلهله هيف دجن ال كلذ عمو لمعت

 : هلوق لثم نم ةديج تالمأتو تارظن ضعب هلو . عامسألاو ناذآلا

 داوعلا» بيبطلا توم دعب ساي دعب نم شاع دق ضيرم مك
 8 ْ 2 م ْ 0 ٠

 دايصلاب هءاضقلا لحيو  ًاميلس وجنيف اطقلا داصي دق

 ن* هيلع ىكبملا هئافش نم سوئيملا ضيرملا شيعي دقف « ةقيقد ةركف ىهو
 فطخيو « رئاط داصي دق لثملابو . قاعملا حيحصلا بيبطلا توعو : هئا دوأو هببحم

 . اًقيلط ءاوملا ىف هتفرفر ىلإ دوعيو هتب رح هل 00 اميب « هدئاص توملا
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 01 نوددمحلا

 دايعأ ةقدانإلا ةيحانس هك رادع دج 4 :لودلمتلا ميهاربإ نب ليعامسإ همسا
 َّ هدافحلأو هءانبأ كحلو ؛ مهتق احم وأ مهسبج ا مهبقعتي ناك ىذلا 4

 ءامدر 0-0 ءافلخلا كلومدخب رصعلا اذه تو لوألا ىسابعلا رم رج ظ

 و ٠ لكوتملا 6 " قئاولا 2 ٠ مصتعملا مداني ناك هنأب ليعامسا وأ ميهاربإ فرعو . ,

 0 3 تاجرا نيعتسملل مك لكوتملل اميدن هرارغ ىلع دمحأ هنبأ

 ناك ذإ « ةمدانملا هذهل هدعُمي ناك هيف ءىش لكو : ءافلحلا مداني هيبأو هيخأ ةلكاش
 : ةكحضم رداوزو رابخأو صصق بحاصو : ًارعاش ناكو ٠ حورلا فيفخ امهكف

 نم رتبإلا عسسل عسلي ىذلا ءاجهلا ؟ ءاجه ىأ نكلو « ءاجملا ىلإ هرعشب هجتاو
 نمو هنم ًارخاس 749 ةنس لئاسرلا ناويد ةساير ىلو نيح ديمح- نب ديعس ىف هلوق لثم

 - : ةديدحلا ةيناويدلا هسبالم
 ىلا كنعا ىلا 9 . و 2

 ه0 ْ 2 : - ] ّ .
 ده انيف هلل ةيأآ 2 اذو تايال هللا نإ

 "نم هدلقتي ناك ىذلا فيسلاو اهئيزو ةفيظولل قاقحتسا لك نم هدرج دقف
 ملعي ال هلل ةزجعم اهيف هنيبعت دعيل ىتح « ةءافك لكن م ولخ وهف ؛ هرصتعل اهلغشي

 ناو . ادعي ًاوأش هيف أ اوغلبو هرصعأ ةباتكلا نك اونقتأ ن 0 ليعس ناكو . هأودس اهرس

 : ضيغسب ى هلوق عذاللا هئاجه

 كتلأس
 لل ا 00

 اهضغب نم كسفن صعب 1 :

 هراتشأو :ةرابخاو ..قودبحلا" :ى ..زظنا )0 (

 تاوفو ا١ ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط

 ةمجرتو ١7/ 5١ لقاغألاو 74 ١/ تايفولا
 خيراتو 07 / ؟ ءابدألا جمم ىف دمحأ هيخأ

 ةعبط ) ديرفلا دقملا»و ١14 / 4 ىريطلا

 قدصت ال ا ىملعو تقدص الإ هللاب
 : . ٍء

 (ةرهاقلاب رشنلاو ةمج رتلاو فيلأتلا ةنحل
 ١1 / ارا: /هرعءلا ا / "رة 1

 بادآلا رهزو اا/8 ١/ ىلاعلا ناويدو

 اهدعب امو م 3م ©
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 ضخبلل الاثع حبصأ امأكو . هسفن ضغب ىف هيضغبم عم كرتشي نأب قيلخ وهف

 ناك نم ليو أبو . هسغن دنع كلذ نم« رهأ لب : بسحف سائ' دنع ال )ع هيركلا

 1 نأ ثدحو . هيلع ايلمرد ىنمو ام ناك هنإف ء هئاجه ماهس هنا اع ا

 0 انا ساسسط هل بهو دع ال هم جب د املاط ىدلا ىبهملا برج نب وا

 ةعوطقم معن ةعوط م 0 عرف أملكو . تاعوط#م هناسلبط 2 مظني ىضُم ) هضرد ل

 لك هرصع ف : سائلاو ءأب دالا ةنسلأ ىلع تراط ةعوطقم نسيسمخ اهلك أ ىح 6 كب لج

 : : اهملم راطم

 ادَصَو نامزلا ةبحص نم لم ًاناسليَط ىنتوسك برَح َنب اي
 2 م ا ست سه مى ”-

 ان : ادب هيفا : :تاو

 ىدهتل هلحو هألثعب ول ىح وفرلا لإ هدادرت لاط

 هيلع رهدلا لكأ ناسليطلاف . ةعذال اهلك لب : ريخألا تيبلا تاببألا عذلأو

 نإو ١ حيرتسيو ىابسي نأ هل نآ دقف « رهدلا ةبحص "لستم امنأكا ىتح « برشو

 0 ىلإ هب بهذيو قرخ هيف قرخني موي لكو « اًبَرِإ هقزمتل هيف ةكرح ىأ
 عونتو . هيف هريس دادرت لوط نم قيرطلا فرعل هيلإ هب ثعب وا ىّتح « ءافأرلا

 لثم نم ةيئآرق ظافلأ ضعب هنمضي ةرات وهف « ىلابلا ميدقلا ناسليطلا اذهل هؤاجه
 : هلوق

9 
 6 ء ا 00 - ٠ -

 رمتسم سحن موي ىف ةعلطخ  ىءاج برح نبال ناسليط

 رشتنملا دارجلاك  هتريط  هوحن ْتِبَه حيرلاا ام اذإف

 : هلوقو

 © سأ ة
 ش هد

 ربكلا ىدحإ هنإف هيلإ رظناف  ُرَبتْعُم برح راد هينا اق

 ريالا دم نم درسا حضور" فس الزب ام مث ضيبأ ناك دق



 ف

 سحن موي ف(: ظافلأ ىف ؛ حضاو و ره اك تاسآلا ىف نآرقلا ظافلأ ىلاوتتو

 ةلفللا مس يلا : اا رفا دارحلاك ) و ( رمتسم

 ةيرعش تايبأ ضعب ءاجمحلا اذه نمضي ناك ةراتو .ئوسلا اهناكم ىف ةيفآرقلا ةبالاو
 : هلوق لثم نم

 اعاضتا ةعضلا اذ جملا ديزي  ًٌاناّسلِيلط برح نبا انل 2تبهو
 7 ظ |

 اعارش هتنيفس ىف حونل امدق ناك دق نأ كشأ تسلو

 ىعادت قدَن ىلع هبئاوج هنم ترصب
 3 نع 2

 1 اعادولا كنم فقوم تأب الو اعابض اب قرفتلا لبق ىمق»

 ون ةنيفسل اًعارش ناك قيتعلا ناسليطلا اذه نأ معزي نأ ةرم ةبرخسو

 ىلا ىاطقلا ةعوا سفن هدسج ىلع هيعادت ءازإ اًعاتلم هسفن روصو « ةنمزألا قتعأ

 اهتياهن َْق ىغتي ناك راك حقو / ا ١» هتححاصل هقارف دنع هردص ق تلعتشا

 امم « اهراتخي فيك فرعي اًمئادو . هاسأ روصت ىاطقلا تيب ةلكاش ىلع تايبأب
 ظافلألل وأ رعشلا تايبأل ءاوس هرعش ىف نيمضتلا نسحل ناك هنإ نواوقي ءامدقلا لعج

 ذادنسوخخ نب دمحأ نب كيعس نأ عضوملا اذه ريغ ى انب 0 ةينآارقلا تايآلاو

 اهازه ًاروصم ةاشلا كلت ىق ةريثك تاعوطقم مظن نم ركب , ىضم ةليزه ةاش هادهأ

 تايبأأل نيمضتلا نم برح نبا ناسليط ءاجهب هعنص ام سفن اعناص : اهسؤبو
 : هلوق لثم نه .٠ بحلاو لزغلا ى ةروهشملا رهشلا

 روع ىو
 مجست عمادملاو تدعو هنع 6 مل تماقف فَلَع لع تر

 «مدقتم الو هنع ٌرخحأتم  ىل سيلف ٍتنأ ثيح ىلىوهلا فقو»

 ضاع اب بسع ناك ضيقا فأل ةروهشم لزغلا ن ةعطق ىف اناا ةكيبلاو
 لاومأ نم هل هرسفوت ءافلحلا ةمدانم تناك امم ,غرلا ىلعو . ًاديدش اًنباجعإ ساونوبأ
 هريغ اهب هدد يمركمل هأو : قزرلا ىف هيلع رسقم هنأو ةجاحلا ىعدي ناك

 ظ : ميعنلاو ترتلا بابسأب معني قزرلا ى هل عصوم
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 ايندلا ةراظن نم نحنف ةراش هل ابييندلا ق ناك نم

 م ولا 2 يح صه 5

 ىذدعم الب ظفل انئناك ةرسح بشك - نم اه ممرن

 طبأت ةيمالل ةضراعم اهمظن ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا اهاور ةديصق هلو

 نم هتعاجشو ةشائو هئاضمو همزعو هتودفو هح نع ثدحتي اهيفو « ةروهشملا ص

 : هلوق لثم

 0000و ,. هر رب مروع زاروا. /

 22 ِ 1 / لسي نيح مزحلا هيضتني هاتدرب <206هدمغ فيس وه
 00 : : 00١0

 لزأ معّمس ديبلاب هنأ هاري نيح عمسلا كشي ال

 ىلإ دصق امئأكو : هظافلأو ارش طبأت ىاوق عم ىتلت هيفاوقو ةديصقلا ىف هظافلأ

 هبح روصت عطق لزغلا ىف هلو . هتاملك سفن هتديصق نيمضت ديري ًادصق كلذ

 ى هلو « هنارينو رجملا باذع نم هالصي دق امو هتبوبحم ةيؤر ىلإ هأءظو هيف هتعواو

 : اهفيعاضت ىف لوقي ةديج ةعطق مانملا ىف لايحلا فيط قورط فصو

 ناقرتفم نحنو انعمتجاف رجه دعب اننيب ملحلا لصو
 )3 2 7 5 2 2 ٠

 ناديالا نع اهرس توطف ْ اسفر تفاخ محاورالا ناكو

 كلذ ىلع ةلالدلا ربكأ نمو . هتيرعاش بصخ روصي ام انمدق ام لك قف لعلو
 ناك هنأكو « برح نبا ناسليطو ديعس ةاش ءاجه ى اهدشنأ ىلا ةريثكلا عطقلا

 ] . هديصر بضني ال عبل نم دمتسي

 نيب دلوتملا : لزألا . بئذلا : عمسلا )١(
 عبضو بئذ



 رف
 ظ )1( ماسب نبا

 ١ ناك « بدأو ةباتك تيب نم « ماسب نب روصنم نب رصن نب دمحم نب ىلع وه ]
 ىحودمم نم وهو مصتعملا مايأ ُّق ةمئالاو تاقفنلاو متاحا ن :يواود ىلوتي رصن هدج
 سدح ًافرتم ناك هنإ ىدوعسملا لوقي و : ىرتحيلا ىحودمت نم ني مورأ ناك اهيب « مامن ىلأ

 هخذي روصي ام هيرصاعم ضعب نع ىورسيو « ءانبلاب اًنفوغشم ةءورملا رهاظ ىتلا
 . ميدنلا نودمح تنب ةمامأ جوزت دق ناكو . هبارشو هماعطو هبايث قو هراد ءانب ف
 ليعاما كنغأ تناك اهنأ ودبيو . برطضم رداصملا ىف نودمح ىبب نع ثيدحلاو

 حبصأ ىح اقوا هكر ىبع دقو : ادلع هنبا بجنأ اهنمو . افنآ هل مجرم ا ]

 هومجرتمو ميدنلا نبا هل ىوريو . هتاياوه ىدحإ فيلأتلا حبصأ ىبحو ؛ ًارعاش

 هل نوركذيو ع« ءارعشلا تاضقانمو صوحألاو ةعيبر ىبأ نب رمع نع ةفلتخم امبتك
 هتأشن ذنم هجتب هارنو . ًارعاش ناك امك اًنبتاك ناك هنأ ىلع لدي ام ٠ لئاسر ناويد
 ناك ايرو : ايعيش ناكو.كلذ ىف رثأ ىفو دمحلا هلاحلا نوكي دقو : ءاجهلا وحن هرعشب
 مهفارصنا سانلاو ةلودلا ىلع نيمقان ةعيشلا ناك دققف . اًضيأ كلذ ىف رثأ هعيشتا
 : مهليتقتو نوجسلا مهب جرت ىهدأو دشأ ةاودلا ىلع مهتمقن تناك لب مهنع
 أًلاوم ناك هابأ نأ ودبيو عدلا ءافلحلا دض هل اًحالس ءاجملا ذختا امنأكو
 نيدلا ةققعلا دع ىبح « هل هيجاهأ ةرك ق رسلا وه اذه لعلو «٠ نييسابعلل

 اكو هيف هلوق لثم نم ةريثك جاهأ هيبأ ق هلو ؛ مهلضف نودحجي لب مهعءابآ نوره
 ظ : رفعج ابأ ىبكي

 * هم و 2 2 7 -ِ

: 0 0" ,. : 0 2 

 . أ 0 قو هيف لوقيل رس هئاجه ف 5059 5 ناو !ألا ةجيهبلا رويطلاو
 يس يسسسسسسم ملجلا

 ناويدو ١8١ ص بادآلا رهز ليذو اهلي امو هراعشأو هرابخأو ماسب نبا ى رظنا )١(
 ةرهازلا موجنلاو 564 ١ / 6*5 ٠ قاعملا ١64 ص ءارعشلا رجعو ١١٠١ ص تسرهفلا
 امو / “7 ىدومسملا بهذلا جوربو +5 / ؟ دادغي يدا

 مال / ؟ بادآلا رهزو اهدعب امو 4 / 4 ٠"
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 اقرغلا اهيلد هللا .طّلس  ٌةمّركما دعب ا

 "اقلز اديهَص اهينارأو  اهطْسَو ًاعيرص كينارأو

 اني د هيلعدل نأ روك قلك عقاشلا هيبأ نم ىلتي نأ قوقعلا نم ةئيس ةروص

 نك الو 0 ل ةدانج هيلع ىنسج امن أكل لب ( هديب رب ىلع ماقو دوجوأا هحعبام دإ

 : نا ىللع اه هب تانعألا الإ هدسج نع اهراضوأ حبس و هسمن نع اهليزي نأ

 « لجو الو بانيه ريغ ةأودلا لاجر رايكو باستكلاو ءارزولاو ءافلحلا ىلع اهيصي ىضمو

 نم ناكو . اهطوقس اًكيطب ةريط هب ريطيو هنم مقتني نمع ثحبي ناك امناكل لب

 رامصلاو جز :| بو ردح ق مل ءاليلا بحاص قفوملا ءاجشهأب مه صرعت نم لئاوأ

 : هأوقب اهلهتس ةدمصق هيفظومو هئارزوو هتالو ف ىو هش مظني هأرنو

 5: ب م 2 ١ ا 2 4

 ِهَيِناَذ ىلإ ٍدابعلا ٌرمأ»و هلإلا ّرصن ٌقفولا وجريأ
 ريم نارمع ند قحسإو ةرصبلا ريمأ ىناطلا لثم ن. هتالو ءاحجه ُْف ذخأبو

 ملسأو امينارصن ناكو دلخم نب دعاصو « لبلب نب ليعامسإ لثم نم هئارزوو ةفوكلا

 : حيصيو « قفوملا هرزوتساو

 هيواهلاو هللا ةنعل ىلإ هداغرأل َنامزلا ّلخف

 اذإ هنأو هدحو دسألا ىتاي ناك هنأو هتوربجي فورعملا دضتعملا رصع ِهُللظُيو

 كللد عمو « هيلع مطتو أهمف ى ليو ةريوجةلا دي نأ رمأ دئاق لع بضغ

 عذقي ةراثو « نا هلأ ضرعتي هارث ذإ ٠ ا ىثخي الو هدططب فاخي ال ةأرن

 : ردتقملا هنبا ناتخب هلافتحا ى هاوق لثم نم ربإلا زخو زخي ةراتو هنف

 "5 مهعوج نم نوعرت ناتخ نم سانلا فرصنا

 ىتاتيلا نتخت اذكهف اذهل اوبجعت ال - تلقف

 . اعأكل 0 اسئاب ناك ناتحلا اذهب هلافتحا نأو ديدشلا لخبلاب هفصي وهو

 ةيدابلا راهزأ نم : ىازملا (؟) ْ 1 اها ؟ ل اس 0 5
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 دعاص ءاجه نم 0 ام وحن ىلع ع لباب ن د ليعامسإ عاجه نم 0-3 3

 : لوشي همقو « دلحم ن

 دورملا قنسأ اننود ير اند ءاجر دورملل اندحس

 ريتا جي

 دوجسسلا لد ىوس هانلمع ع ىشل انلمانا ِتلان أمف

 دمتعملا ةفيلحلا هيحنأو قفوملا ريزو بهو نب ناولس نب هللا ديبع بيصن ناكو
 هارزو . ريصملا ءوسب هددهي ةراتو : ىأرلا لطخبب هفصي ةرات ٠ ًاريبك هيجاهأ نم
 سس الع ىبح نسحلا احدام مساقلا هنبا وجهيذ نسحلا هنبا ةافو ةمصرف زوتني

 : لوقي ذإ اقنحو اظيغ مماقلا
 ل

 بئاجعلاب ٌرهدلا كلباق ىجرملا مساقلا ىلأل لق

 بياعملاو نّيشلا وذ شاعو  ًانّيز ناكو نبا كل تام
 بئاصملا سه 0 ر كيملف أله تومك امله ةاح

 ق هفظوي نأ مساقلا هريزو حصنف دضتعملا هعمسو رجالا كيملا ةتسلآلا تنكتالو

 ءاهالاو امو 0 لا كب رد هالو « هئاحه نع فكي ىح هلصيو هربت نأ نأو لمح

 « دضتعملا مايأ رخآ 9 هلمع ُّى ىبو : مصاوعلاو نيرّسنق كب رد هالو لب ليفو

 ريك أ كلذل هلعأو « هنع ءانغتسالا ىأر ىبتكملا ريزو نسحلا نب سابعلا نأ ودبيو

 2 رعشلا طاشن نع انثيدح ىف ءاحمل ا اذه ضعب انب رهو , هئاجه نم .

 ظ : لوي هيفو

 راسنا حراما ملكي يرو .ةيلك“ يرربلا نا لع
 ردتقملا ىريزو ىلئاقاحلاو تارفلا نبا روهظ اهب بهلي اطايس هرعش نم دختاو

 نم سانلا هيلإ عفدي ناك امو ةمآلا لاومأل هتانايخ روصتت ةريثك جاهأ ريخألا ىف هلو
 انثيدح ىف ءاجحلا اذه ضعب انضرع نأ قبسو « مهل هققحي لمع لك ىف ةوشرلا ميدقت
 ) ةباعدلا ىلإ اهب لصق ءارعشلا م تاضقانم هَل تناكو 5 لعن ذئنيح مكحلا داسف نك

 ع هلقث امفصاو اهيف هيعاد ةيلاد ةعوطقم هيف ملطن هلا هنأ زتعملا نبا نع انثيدح ى انب رهو

 :”ةمقر رام عفت لع هارب هيلع درب ماسبب كو
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 بنان لك .ةراندلا نع :تلغد بارش ىف ٌةاَذَق اي كتدقف

 - أرس نم -قطذتنيح -بذكأو بيقر نهودبت نيح ا لقثأو

 باتعلا نم بولقلل ىّكنأي ىلايللا نم قيدصلل ردغأو

 حيبق ناكو « ءاجهلا ريثك هرارغ ىلع ناكو . ًاريثك ىكمربلا ةظحج ضقاني ناكو

 ىلع هركشي ذإ . هحبقبو هب اكباع ماسب نبا كلذ روصو « نويعلا همحتقت ةقلخلا

 : لوقي ٠ ميمذلا ههجوب هنع هفارصناو هتسبادب هيلع هلابقإ
٠. 

 رشحملا ىلإ هنه اهركشأ 2 دي ىدنع نسحملا ةظحَجل

 ركنملا ههجو نع ىبناصو  هْمُدْرِب هجو ١ ىفارأ ال

 ريذص الو ريمأ الو ريزو الو ةفيلخ ةفيلخ ماسب ند ءاجه نم مسي ملوحنلا اذه ىل أعو

 نزولا ضيأ يدم ءاجلا اذه هول هتيب لهأو هوبأ هنم ملسي مل لب ؛ 2 ريبك الو

 تايبأ ةايحلا ءانفو دهزلا ىف هلو سجرعلا لثم راهزألا ضعبل تعنو ةلقن نبا لثم

 عانق بيِشَملل ىنالع امل اببصلاو ةلاطّبلا بلط نع َْتْرَصْقَأ
 عابت بابشلا مايأ نأ ول ووهلو بابشلا ُمايأ هلل
 ٠ :ماكفنلا“ كل .دكم دعب كيف ام ىَوَهلا نع ُلْشاو بلق اي ابصلا عنف

 عادو ناحو رع اند دملف عادوم نيب ايندلا :ىلإ رظناو

 8 57 ٍ مآ 2 0 رو

 امس تاتداحلا دعب سانلاو ىتفلاب تالكوم تاثداحلاو

 1 ةزيضأ ككشو هدسغ ف ركفب فحخأو تكلا يطقو لق ةرودصت تانبالاو

 مل. ةنسهتافو ىح هيجاهأب هعمتجم اهيف دهاجي ناك ىتلا ةليوطلا ةلحرلا كلت دعب

 اهروصن ىلا كلت نم قدأ ةروص ف رصعلا روصت هيجاهأ نأ دكؤملا نمف ٠ ةرجهلل

 تسلتخا « ةمئاق ةردك تناك لب « ةقئار الو ةيفاص نكت مل هيف ةايحلا نأو . حيدملا

 . ًاديدش الالتخا ميقلاو نيزاوملا اهيف



 مراسسلا ةملا
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 هتارعاشو لزغلا ءارعش
 ىراوحلا نم هب قطني ناك نمو ءارعشلا لظو ء رصعلا ىف !داح لزغلا راميست لظ

 لك نأك ناسنإلا ىلإ لايخيو « ىنئاعملاو رطاوخلا نم ًارثك هيف نيفيضم « هنومظني
 سوفنلاب رثأتسي ناك ىذلا بحلا اذه نم اًناولأ ًاروصم ٠ هيف من رعشلاب !دسش نم
 نيذللا نيهاجتالا سفن ى هنومظني اوناكو . ءىش لك اهرمأ نم اهيلع كلميو
 «فيفعلا لزغلا هاجتاو حب رصلالزغلا هاجتادصقنو « لوألا ىمابعلارصعلا ف امهل انضرع
 نيساخنلا رودو ءامإلا ةرثك ببسب « ءارعشلا ىلع بلاغلا وه لوألا هاجتالا ناكو
 تاروت ريغو تايسرافو تايمور : سنج لك نم ىراوخلاب رخزت تناكىلا
 نسعي نك ام ىدم نايقلا, ةصاخلا هتلاس ى ظحاحلا روضيو» تامسورو
 لزغلا 2 "يفت نأ اًنيعيبط ناكف «ء ىتلخلا للحتلا ن٠. دادغب وج ىف
 تاعاقيإ ىلع هب ىنغتلا نم نريكي نك ىر اواو نايقلا نأ ةصاخو « ىداملا
 اودوعي ملو ٠ 00 ناش ءارعشلا بولق نرسعسف . ةيقيسوملا تال آلاو لوبطلا
 روش حيرصلا بلا لحخأ دقف ٍدصنقلا نم ء ء ىش ىلإ مهسفنأ او دري نأ نوعيطتسي
 . ىمتحلا ةرارح هل راح لب 5 0 ًاريبعت هنع نو ربعي اوذخأو مهسوفن ُْق

 , هاجتالا اذنه باجي اًنيَبح رهاطلا ىبنلا فيفعلا لزغلا هاجتا لظو
 "نسم لزغ نا ىومألا رصعلا ىف ا لزغ نم ,ةريثك بارسأ هدمت تناكو
 «٠ فنحألا نب سابعلا لاثمأ لوألا ىسابعلا رصعلا ء ارعش نم مهبورد ى اوراس
 0 ىوق لزغ « دسحلا ىلع رهظت ال هروثمب نكلو هاممح هل لزغ
 رعي اه ةقرحل || هران فرعي .امنإ « هرامتو بحلا تارهز فاطتقا الو ىداملا عاتملا

 7 ؛ عرضت امهمو فطعتسا امهمو هبحاص لمأ امهم « هب ءاقشلاو نامرح ا ]
52 
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 قهشم الو 0 مالالاو لاوهألا لامهحاو صصغلا عرجت الإو باذعلا الإ كانه

 هذه هعم ىتيحتي ٠ فيفعلا لزغلا راوي حيرصلا لزغلا لظ وحنلا اذه ىلعو
 نودمتسي نويداملا نوازغلا ناك ذإ :٠ بصخ قوف ابصخ هيلإ فيضت ىلا ةايحلا

 . هباذعو بحلا تاعول روصت ىلا ىناعملا نم ًاريثك فيفعلا لزغلا نزاحم نم اماد

 نأ ىبكي امنإ ١ ةحن كلذ نم ترم دقف ٠ نعول فئارط ضرعت نأ عيطتسن نآو

 لاجرو باستكو ةالوو ءارزوو ءافلخ نم اًمعيمج سانلا ةنسلأ ىلع امهعويش ركذن

 قبت مل نإو - ءافاخلا نيب رعاش ريكأو . ةلثمآلاو جذاملا | صضعرب نيفتكم « ءاسنو

 رر

 ينور ندنغملا نع اهحرطي ناك .٠ بحلا 8 ةفل دع عطق هلو :٠ ًارعاش رصتنم ا همح

  "'هلوق هب ذاع متو 5 ناحب هينعم مهتمدعم 5 ٠ برطلا تالآ ىلع

 ناكو . ةمع لصفم تيدحا أمد رف 3 -ةعملا نيا وها ةليأو ع قوس هتفالاحخ

 _ماسنملا ربع .3 كلثف َعرطأو ًالْخب لقأ مانملا َْق كتيأر

 مانألا ىلع ّاعنلا تيلغأل ُاعْيَب عاب ساعنلا نأ ولو

 نمزلا دي نه طقس رعش ناويد هل ناكو ٠ ىضارأا ةفيلخلا هنم رعشأ ناكو

 نم“ ةريبك ةفئاط )ا هللأب ىتملاو هللأب ىضارلا رابخأ م١ هباتك 2 ىلوصلا هل ىفىورر

 ناك ةينخم ةب راج فصو 8 ىهو هتمجرت 2 بتكلا اهتلوادت ةعطق هأو ه ةزاغشا
 يب هد و و

 : '' طمنلا اذه ىلع ىرجتو هاه ندعي

 8 6 ه 9 0 هر .ء 8 5 هم

 0 مل ناك نم تحهفاو  مجعالا رتولاب تحصفأ دق
 ا م ىه مك م ّ

 6 ذ نم ال 2. قطني ابطاخم اهفطل نم بحش ةيراج

 1 َ هَ

 ٠ ةوعص نم نواحي اوناك د فو رعمو . ءارعش اوناك ءارزولا نم ريثكز

 هغطاوع نع هب ردو معطل لب رحل رم مصرع َ نورس

 . ”ا/5/+ تايفولا . 48 /4 بهذلا جورم 7
 1 تاوفو 85١ ص ءارعشلا مع (؟)



 ظ116

 َْف اهدقوأ املاط ا ةوذحلا مهسوفل 2 بحلا دقوت نأ ىعيبطو 3 هئاوهأو هرعاشمو

 َ مهرطاوخ صعب اهب نواج.س تاينآلا قم اعطق نومظني مح اذا 6 نيبجمنلا سون

 : 207 لكوتملا ريزو ناقاخ نب حتفلا لوق لثم نم

 ةَروفخم ىوهلا ىجخأ اياطخف  ارّبَص بّدعملا ئشاعلا اأ
 سا رئو 0

0 5 02 
 هروربم و 0 نم بنذل .طحا ىوهلا ىف ةرفر

 قاغألا ىف هلو « همظنو رعشلا نسحن ىدتهملا ريزو بهو نب نايلس ناكو
 ٠ ا هش هرطاوخ صعب موصي ناك دضتعملا رش درو هديعح مسالا هلثمو ة ةليوط ة ةمجرت

 : "7 هلوق لثم نم بحلا ق ةددعتم تاعوطقم ىلابز رملا هل ىورو

 هلجاع نّيَبلا لجآ نه هنوخت ١> هلماه عّمدلا فكاو نيزح ننكأ "ل 5 اس 2 ٠
 سَ

 هلذاوعو هداوع هل فرو ىوهلا هب رضا دف دودص م2 00007 ع 2 ِ طاع 21 0 و

 ) را 006 نم مهيف ام لكب 1 و مهتدتفأ 0 ا بحي رعشلا

 . رهاط نب هللأ لرلمع ٠ ند هلبأ كيسعو كيمح ند كلرعسو ل نب مهاربإ مهتم دعم و

 2 ضعب سأرو ةرصبلا ةيالو اهنم ةفلت# تايالو .- انب ره اك - مههاربإ لوت دقو
 ةريثك رامخأ امو بيرسع ىووهن ناكو لكوتملا نسر لزم اه لمعي ناك ىلا ق :ىواودلا

 ناك امن ًاريثك قاس اك : ؟امهنم لكل هتمجرت ف ىناهبصألا جرفلا وبأ اهقاس
 : (؟!اهيف هلوق نمو « تارواخناو تايتاعملا نم امهنيب

 و
 أبجع ارح هللاو اوفدص انعم رع بحأ نأ اومعز

 ابيصن قلخل هيف عدت م الحم اهاوه ىللق نم لح
 ابوسيعغ كفا تحال ادإف موج ٌءاسنلاو سمس ىه رس لس 58 و 1 و#ا 1

 نكلو . هماصهو هيح ى ةيراج اهعم هارت ال هنأب 8 تايآلا قررا

 . ١ ١ة١ا. ١1١1/8 نم ءاردخلا يعم 00(
 . )اله /186 0 داع 0 . ١١4 /19 قاغأ (:) . ١+7 ص ءارعشلا مجعم 0
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 نهتنتفو نملامجي هنرسأي نك « تايرخأ نيح ىلإ نيح نم اهعم كرشي ناكهنأ وديب

 « نايَقلا ىراودلا نم تناك « اذ ىمست ةيراج لثم ىوملا نم بواقلا ق نعرزي امو

 00 لقي هنو

 رشعني ٌردلاف تقطن نإ نمر اهل توكسلا ناك تتكس اذإ َتْبَن

 رتوال» سوق الو 3 ناك اه  اهتلقمم ىبلق تدصقأ امنإو

 ءاشنإلا ناويد ةساير هيلإ تدنسأو « نيواودلا ىف لمعي دْئتمُِح نب ديعس ناكو

 اهتمجرت ف ضرعنسو « ةرعاشلا لضف عم بحلا هلدابتب رهتشاو « نيعتسملا دهع ى

 هلوق لثم نم عيدب ريثك لزغ اهيف هلو « ةفيرط ةيرعش تارواحي نم امهنيب ناك ال
 : 2؟”ليللا لوطو داهسلا وكشي

 َء 00 َج

 ديغ .كتع  مئانأ دي اب لع بل ف

 دجت وأ اس ىتلأ ىذلا ىتلت ول ليا اي
 دلجلا كنم َفعض وأ كلوط نم  رَّصق

 دجت ال ىذلا وكشت ةملظ ىلإ روكشأ
َ 

 دهسلا هلع فقو ىرظان اهيلع افئقو

 ىجاش ىمست ةنيق نأب دادغب مكاح رهاط نب هللا,دبع نب هللا ديبع فوعو

 عم اهب ميمي لاو اهجوزتو « اريك ًارعش اهيف ظنف' « اًنبح هيلق تفتش

 فو هجاوز لبق اهب فلكي ناك اك « ًاديدش اًمفلك اهب فلثكيو هنانحو هفطعو هبحب

 : 9 هلوقب ريشي كلذ ىلإو « هبابش

 ٍبذَعلا رمثلاب متعاف ىرهلا ٌسارغ 20ىتبيبش ىف اننيب ىجاشو ُتعرز

 لظو « هلثم ري مل اًنعزج اهيلع اًعزاج « ارم ءاكب اهيكبي لظف ءهلبق تتامو

 : 17 هلوق لثع عجفتيو اهيلع حوني وهو اهربق روزي
2210011 [ 

 . ١١١ ص تارايدلا باتك (م) . تحرج : تدصقأو ١١7/19 ىناغأ )١(

 47 / م (ىساسلا ةعبط ) ىفاغألا ( 4 ) . 18 ص راشب رعش نم راتخما (؟)
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 سئدللو ةايحلل قرع ْضْبَن ىو اهدقفب تيلبول قاب انيع 0 2 ي# ىم هم 8 "ُ
 سفن تبهذ دقو تنام اهنكلو اهقارف دنع سفنلا لتق تكشوأل

 - ”نكو « همظن نسحيو رعشلا نمظني نك رصعلا ىف ىراوبا نم ريثكو
 را يو يالا عضوملا اذه ريغ ى انب رس 4
 رغب زتعملا نيا ىرنو . الاعشإ هنلعشيو لاجرلا بولق ىف بحلا ندقويف ١ نهبايث
 بيرع نهنيب ركذيو . نيثدحملا ءارعشلا تاقبط هباتك ق افحص نهنم ةعومج
 ىناللا ىراوخلا نمو . فوفكملا ماشه ةيراج ءاسنحلاو . ةرعاشلا الضفو
 تبادأ دق تناكو . لكوتملا ةيراج ةبورحم ًاديعب ًاذاسحإ رعشل نا
 . دوعلا ىلع هب يقتو ةنحلت تناكو : هتنسحنأ ىبح رعشلا لوق ىلع ترو :يقتو
 لو « موي تاذ اهبضاغ هنأ ىوريو « اعيفر الح لكوتملا بلق نم لحت تناكو

 ىنغتو دوع ىلع برضت ىه اذإف « اهترجح نم بريقاق ؛ ا
 نعربصلا قيطت ا اهنأ و هتبضاغمو هماصخ نم اهتعوأ ةروصم اهبرهض ىلع

 هئاممز ع )١(

 وو ٠

 حلا ضو ٠ .قركلا ف :قراز. هقا كله دل هانلا ,عيقسا .نمه ' 500
 ىبعطاقو هرجه ىلإ داع . انل داع حابصلا ام اذإ ىح

 موي تاذ ىأر هنأ ىوارسيو . انئاعنو +: اهبل نكوو د« يراك لكوتلا نفعت

 ىو كلذ هبجعأف . (ًارفعج » : هرم 0س يحلب 0

 ند تاورم و مهلا نب لع وأ ىرحبلا : هن ارعش نم رعاش كلذ 0 وأ

 10 “ً اهدوعب ةكسمم ةب ويح تردابو : بوذجلا نأ

 اَرْثَأ ثيح نم كسملا 20  اًرفعج كسلملاب لاا ف ةبتاكو

 . 08/6 بهذلا جورم (؟) ةعبط ) قاغألاو 4م / ؛ بهذلا 50
 . ١4/١19 ( ىماسلا
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 ص ًُئ 6

 ا دجولا ن ٠ ىلق تعدوا دع اهدحخخ كسملا نم اطخ تعدوأ 8
 را
 ب

 رهظأ, رسأ ايف هك اعيطم هكيلع ٌلظي كولمل نم ف
 ةبوبحن تناكو . ةديج ةي رعاش ىلع لدي امم ةهيدبلا ىلع اهتلاق تايبأ نم ىهو ٠

 لم قولا نا سور وه ىدلاوب + ةةقنق را نهرطاوخ ءارعشلا عم نحراطتي اهبارضأو

 ليصفتلاب ضرعنو . فهرم قوذو قيقد سح نع بحلا ىف ءارعشلا ربعي نأ ىلع

 هناك : رصعلا ىف لزغلا نم اومظن ام ةريكب اورهتشا ةرعاشو نيرعاش : ةثالث

 . لضفو «دواد نب دمحمو «بتاكلا ديزي نبا

 بتاكلا ديزي نب ؟7١دلاخ

 داما هيَ انقبليا نيب سيأو « ناسارخ نم ةليضاو شيخا اذ دعا ناك

 ىدذلا شيلا ى تاقفنلا ناويد ىلع ناك هنأ هرابخنأ ن. اناقلي ام لوأو « ةريثك

 ةيسراملا ( مت ) ةنيدمب ةنتف ا نومأملا داوق دحأ ماشه نب ىلع ةدايقب جرخ

 دارا :الوب سكات لأ هلت هب سنأو هرضحأف رعاش هنأ 37 7 قيرطلا قو

 نواس اذ فاستاابن ف مصتعملا ذخأ اذإ ىح « هنم هب رق مصتعملا دلاخ نب لضفلا

 لضفلا اهلقنو « ةميظعلا ةنيدملا كلت ءانبو ةفيلخلا اهيف ديشي ةعوطقم مظني دلاخ

 ةنيدملا قو هيف رظني و . هرد آل 1 يضيف خل رمأو : اهب ري ما نإ

 بيرق لظو . هزئاوج دلاخخ ىلع رثنيو « اهب مصتعملا نونغملا ىغيو ىرخأ ًاراعشأ

 ق ءافلخلا حيدم ى ًاراعشأ هلأ ارقن الو . تايزلا كلملا دبع ٠ نب كمح هريزو نمو هنم

 ءدمتعملاو ىدتيهملاو زتعملاو نيعتسملاو رصتتنملاو لكوتملا مهنم رصاع هنأ عم رصعلا

 هسنن رصق هلإ هومجربم لوقيو . 48 ةنس ل ليقو 5١117 ةنس قوت هنإ لاقي ذإ

 هل دجن كلذ عمو ٠ ءاجح الو حيدمم ياست الو هيل! لطي ا ناكفا كزغلا لع

 هيف زربي مل هنأ ريغ ٠ ا ن“ هيسفانم ضعب ىف ليلقلا ءاجهلا ضعب

 هلقع 5 سوسو هنإ لاقيو ٠ لزغلا ىلع هسفن رصقو « هنع فرصناف

 )١( ءابدآألا مجعمو ( سرهفلا رظنا) ةعبط )فاغألاوراعشأو دلاخةمجرتقرظنا ١١/47

 ىماسلا ( 1/ 71١طوطحت ناويد هلو م / م ةرهازلا موجنلاو زتعملانبال ءارعشلا تاقبطو
 قشمدي ةيبومعلا ةبتكملاب تارايدلا»و 0٠5م / مدادغب خيراتو غ٠ه ص
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 ةعب رأ لزغلا ف زواجتي نكي ل هنأ ىلع ه4 وهجر نم عملجسبو د هتايح رخخاوأ َْى

 4 دج نسح هرعش : رزتعملا ن وأ لوقيو 2, الضف اهنع ةدايزلاىري ناك هنأكو 2 تايأ

 : هلوق هلزغ نم دشنيو 6 هلام لزغلا قيقر نم دحأل سيلو

 نفجلا تيمو داهسلا ىَح نزرَحلا 0# ٠ عومدلا عضو

 ني هالو هيل َْئيِنَم ع نط هع
 ِنْهَر هل بلق ىلع ىكبت 00 هل ةحراج لك ىف

 ٍنْسُحلا ٍلحاو ةظحلل ٌرَتَق هملسأ نيح الإ ٍرْدَي مل
 « بيرغ ريبعت نفحلا تيم هريبعتو «ديعب لايخ اهيفو ريكفتلا ف ةقداهيف تايبألاو

 هنم هتنهر ىذلا هبلق ىلع ىكبت القم اهل نأي حراوجلا نع هريبعت نسحلا ق هلثمو

 ىأب نأ لواح ناك هنأكو نسا ةدحاو اهنأب هتيحاص نع هريبعت اضيأو ( هتيحاص

 َ : هلوق لثم نم « ةركتبم ر اكفأ

 ابيحلا» تيار.ال كتابطخلا :انيفرلا سقرلا يع تتاح فك

 ابيقرلا بيبحلا عم ىنيعب تا ليقف ىتتدعاسف  ىتتمحر

 ع هدعاسو همحر دق بيقرلاف « ءارعشلا ةداع ىلع بيقرلا نم وكشي ال وهف

 نيكاش هتلاطتسا فصوو ليللاب اوملأ ءارعشلا ناك اذإو ءاركش ةرظتنملا ىوكشلابلقو

 :نمتسلا مداهسل لد اعاد نييحللا ليل نأب فرتعي هنإف سمركم كللد نم“

 : لوقي

 رخآ الب بحملا ليلو رهاسلل ترب مو د

 رظانلاب مممدلا عنص ام د  اقرلا باهذ دعب ردت .ملوب:

 مالظب قيمع ساسحإو عومدو داهس وه لب « بسحف ًاداهس سيل وهو

 وهو « ح ربما بحلا باذع نم ىلاعي ام ىردت الو هيناجب هتيحاصو 2 ىهتني اب

 ليل نوكلا معف « هقيرط لض اعأك حابصلاو « امواقم المتحم هبح صصغ عرجتي



 ١ه

 هذيك قف, ةضانلا ةصقلا- ةيعو نيم. ةيحللا ناتيفا فق“

 هدعو نم قلعلا هانج اهف ناجع انبتاعت دفو

 هدخ فو ىلق ىف .ظْحّلل انراركتب انحراجت 2ىبح

 .هدض نغ دملاب .قرض .ةبردأب رأاثلا :ةكردأف

 . اقيقر انباتع نابتاهتي امهو « هماوقو هلق نصغلاو هلامج نسحلا ريعتسي اهنمف

 .هراركت لوط نم ًأرثأ هيف كريو هتبحاص دّسخ هفرط موي امنأكو ءرظنلا نارركيو

 امهنم لك امنأكو . ميمصلا ىف هحرجت ىلا هماهس نم هلسري امب هبلق ملؤيف اهفرط امأ
 جرع رأثو دودحلا حر رأث : نيرأثلا نيب ام ناتش نكلو « هرأثب هبحاص نم رفظ

 تفرصناو دصلا نع تادص اهنإ لوقي ذإ ةفيرط ةركفب تايبآلا مخيو . بولقلا
 سوئك ضعب ىطاعت ىلإ ىضفي وأ ةريدآلا ضعبب اًنايحأ ملي ناكو . رجلا نع

 ثيدحلا اذه جزمب ناكو « ةباعدلا ليبس ىلع كلذ ركذي ناك هلعل وأ ٠ رمحلا

 : هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع هرعش نم هاغتبم اعاد لزغلاف . هتداع ىلع هلزغب

 ضرالاب ةئيضملا سمشلاو ردبلا نم كال امك  نيرظنم ىيع هنم ثأر

 هه 2 ىلا 7 7 2 0 1
 صضعب ىلإ نهضعب تفغفضاأ دودخ هناك دروب ىلاحح ةيشع

 ك0 50 5 72 2 يم .

 ىضمغ ىلقم نع دص ال يىعومد ايناضر تاك اأساك  ىلوانو

 ضغلا نصغلاب حيّرلا لعذ حارلا نم هتاكرح ىف رْكَسلا لعفو لوو

 . لجحلا مهيف ىرسو تقصالت دقو . نيبحملا دودخب ةعمتجملا دورولا هيبشتو

 اوب رش املاط ىلا نيب ا سأك هتيحاص اطوان ىلا سأكلا هذهو : اليوط ءامدملا هب هود

 *ىلتمتف طمست ىتام ىلاو فجت ال ىلا مهعومد . عومدلا امبإو رمحلا ال اهنم

 فطلأ كناكم نم ناكم ىاف  ًاغرفم كلكب ىلك ىف تنك اذإ

 فتيم تّبِغ املك عاد قوشلا نم 2لِصْفَم لك ىف تّْبِْغ ام اذإ ىنمف

 لك نآكو + هنع تباغ اذإ هل دح ال اًغارف سم وهو « دسج ىف ناخور اميف



١ | 

 هفصن باغ دقف « هدوجو لمكتسي ىح اهب فتهي ىيام وهف « همامت دقفي هيف ءزج
 « حيرخلا هدبك لثمو« هلصافم لثه قزمملا هبلق ؛هئارو نم هبلق هعبتيو: هعبتيوهو
 ظ : لوقي

- 
 ٠ س6 هر 2 ١ 2 ول

 باذعو ةطْخسو بتع نيب 2 ىاصتلا ليلغ : اهفش دبك
 ْ 2 , ص . رع 0

 باذع نه ٍددجم عونو ق ١ وشلا نم حرجب وا موي لك
 ىنام كبال. تئش فيك ىنفشاف ١ ىمسجتمقسأ نوفجلا ىقساي 5 5200 000 ظ 590 ها 1 م

 ددجتيو هحرج ددجتي موي لكو . طخسلاو باتعلا نارين ىلصي وهف
 هب هباصأ امب همسج ىف امنإو هنوفج ىف ال نكلو نوفحللا ضيرم هادعأ دقو « هباذع

 كب الو : تايبألا رخآ ىف هلوق ءاعدلا قرأ نمو . اًنضو لازهو لوبذو لوحن نم
 نم اهتركف ةفارطو اهتفخب عورت ةدرفم تايبأ بدآلا بتك ىف هل رودتو . « ىب ام

 : هلوق لثم
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 ضارلا نويعلا نه ضيرمل نٌوامغإلا ةذاذل ىجرت فيك
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 3 - »م ا

 كبلقي كيدخ 3 قر نم حبصأ ام تيل

 ظ : هلوقو

 لذاعلا اكد  قاكبف ىّتمْحَر نم لذاعلا ىكبو

 هنأنم هنع زتعملا نبا ةملك قدص, ىلع ةلالدلا حضوأ لديام انفلسأ املك ىف لعأو

 نب ىلع لاثمأ هيرصاعم نمريثكل افلأم كلذ هلعجو . لزغلا ةقر ى ةياغلا غلبي
 نينغملا ىلع هوحرطيو هلزغ هنم اوعمسيل مهسلاجم ىلإ هنوعدي نو ريثك ناكر . مصتعملا

 َ هتب ودحم ءامل ىلإ ءمىاظ هنأ امئاد سخحبو ) برطلاو سنألا لمتكيل َ تادنغملاو

 ىلإ اًثماظ لظ دقو اهءاقتل عطتسي ملو . هتايح علاطم ىف ةيراج بحأ العف هنإ لاقيو
 .. هتامث ىبح ءاقللا اذه 7



 :ه'<

 ىرهاظلا دواد نب (!! دمحم

 ءهقفلا ىرهاظلا بهذملا سسؤم ىناهفصألا فلخ نب ىلع نب دواد هوبأ

 ىبح دهتجي ىضمو : ىعفاشلا مامإلا بهذم قنتعاو : دادغبي سردو ةفوكلا نم هلصأ

 ىنحلا بهذملا : ةعبرألا بهاذملا نع القتسم اًنبهذم هقفلا ىف هل سسؤي نأ عاطتسا

 ةمئألل ديلقتلاو ىأرلاو سايقلا ضفر ىلع هماقأ دقو . ىيتحلاو ىعفاشلاو ىكلاملاو

 ىمس كلذلو : ةنسلا»و باتكلا رهاظ نم ةيهقفلا ماكحألا ”قتشاو نيروكذملا
 0 نم اكد ف دمحم هنبأ ةيب ريد ىنعو . ىرهاظلا بهذملا مساب هبهذم

 مامإلا بلع ىلع بدأتلا ىلإ هعفد مث . تاونس عبس هلو هظفح هذإ لاقيو « نآرَلا

 . هنع راعشالا ن م ًاريثك ةرهزلا باتك ق ىوري وهو ٠ روهشملا ىوحنلاو ىوغللا

 نم ةرشع ةسداسلا زواجي ال ناك ” ةنس قوت ألو هيهذم لشمتو هيبأ ةماح مزلو

 نبا ةصاخو ءاملعلا هيف لداجيو رواحن ىضمو : بهذملا ةساير ىلع هفلخف .٠ هنس
 + تاللطلاب "ضف سيرد ةقاذت كفاك ورضع ف  ىكفاقلا هال مافإ جرم
 ىذلا ةرهزاا باتك هتافنصم مه نمو . ىرهاظلا بهذملا ىف ةفلتحم تافنصم هلو

 ىف اهلعج باب ةثام هلك باتكلاو . لوألا هئزج رشنب ناقوط ميه هاربإو لكي ىلع
 ىف انا نيت ةهيفتر وهو: < تيقفلا ئوذعلا ننكلاب ةذفإ لوألا صنخ نيءزج

 اهنم لكف . نوسمحلا ىناثلا 2 9 لثملابو . رعشلا نم تيب ةثام باب لك

 ىلع هيينتلا»و لجو زع هللا رمأ ميظعت ق راد ام 7 . تيب ةثام ىلع لمتش

 وهو « لوألا ءزحلا لزغلا نع انثيدح ى انمهيو . هتوطس نم ريذحتلاو هتردقو هدعن

 قوشلاو قارفلا نم هلاوحأب اهواتي مث ؛ىوحلا بابسأ نع ثدحتي هنم ىلوألا باوبألا ىف

 اًنعوجسم انناونع بابلل عضي ةداعو : ءافولا نع ثيدحلاب ةريخألا تاوبألا صخيو

 هب ام فصي مل ندم بيبلب سيل » و « هتارسح تماد هتاظحل تريك ”نده» لثم

 ةطوبضم ريغ نيوانع ىهو . (بيدألا ميش م بييحلل للذتلا »و « بيبطل

 نبأ ةمجرت ى ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو خيرات هراعشأو دود 5 ةايح ىف رظنا 5

 تو ريبب ةرهزلا باتك نم لوألا تايفولاب قاولاو ناكلخ نبا»' / ٠٠٠
 ١ / ١77 ىغفايلل نانحلا ةأرمو هم / © ىدفصلا
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 كاييشن نأ "طريقا هنإ كتف لاذ همنا ىهب لكدتالو نر اهشالا كنااهبلم اهيزكابو
 ماس اوزب اروذس نوكر ال نع ىرعأ اناببآ تايبآلا عوضومب لصتملا تيبلا ىلإ

 . هرصع ىتح ىلهاحلا رصعلا نم نمزلا لوط ىلع دتمت باوبألا ىق دهاوشلا لق وأ
 تأدب» : لوقي كلذ ىو : اثدن> لازي ال وهو هيبأ ةايح ف باتكلا فيلأتب أدب دقو

 ةريصبلا دفان انيك ذ اًمطف ناكو . « هرثكأ ىف رظنو تاتكلا انأو ة ةرهزلا باتك لمعب

 ىمو ؟وه ىمم ركسلا دح ن 00 تاو. ارعاشو اك اك

 فو . موتكملا هرسب حابو :مومهلا هنع تبزع اذإ : هباجأف ؟ ناركس ناسنإلا نوكي
 هتقلح ىلإ ءاجالجر نأ اًضيأ ئوريو . افي رظناك هنأ ىلع لدي ام ةباجإلا هذه

 اهبلقو :ةيهقف ةلأسم اهنأ هتذمالت نظو . اليوط اهامأتو اهذخأف « ةقرو هيلإ عفدف
 نبا وه لجرلا نأ اوفرع نيح ةصاخو . اهوعجازذا + ةباجالا : اهرهظ: قف

 : بوتكم هدد ىف اذإو ١ روهشملا 0 فو رأ

 ظ قادحالا لتاوق ىف ايزتفأ قارعلا همّقف اب دواد لش 5

 قاشعلا مد اهل ح ابم مأ رمايقق حورجلا ىف 4 نهيلع له

 : باوخحلا اذإو

 قايتشإلاو قارفلا ماهنب عيرص ليتق مكيتفي فيك
 ْ رق 0 “ ربا 0

 قارفلا ليتق نم دواد دنع الاح نمسحأ قالتلا ليتفو

 راطعلا ىنالديصلا عماج نب دمحم هل لاي ناهبصأ نم ىف ىوهي ناك هنإ لامتيو
- 

 كشوأ اًقلعت ناك هنإ لق وأ . ايتن ىوه ناك حص نإ وهف . هاوه ىف ًارهاط ناكو
 تاكا هرم مع ى ىرذعلا ىوهال انانيجرت اكو . قرف سانلا هنظ 4 ىوه نوكي نأ

 هنف هلو . انفلسأ امك ةرهزلا ةياتك 1 0 لوالا ءردلا هراعشأ 50 ذإ «هيف افلؤم

 لثم نم ٠ ىدوعسملا تاذ ظحأال 1 ص خا 1 ست وأ اهو زعبي ةريثك زاعكأ

 : هلوق

 . ّ 7 هر هاو 2 مدعو . 00 _ . م 22 2

 ' خدصتي 5 ىف اهل داّحب هصول نيبلا ةميدخ نه قدك َّّ

 2 ش و ري .٠ 7 و هم ص 5 .
 ّ - | 1 ١ 2 .٠

2 1 - 

 رسم أهعمد نيكل ىجبيف عماج لمشل : ردم 0 فاخي
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 2 ولا 2 و

 عقوتي امب نوزحم وه امك 2 عقاو وه اب ارورسم ناك ولف
 م رع - 5 م ساد 8

 مجوأو ىهدأ نّيَبلا كّشو نكلو ٌهَماَقَس هكرب اوس ناكل

 فاخي وهو . تارسح هبلق قمت داكت ىبلا بحلا تاعول نم وكشي وهو

 ى نعم هنإ ؟ عمي نأ كشوي نيبلاو هلاب ام «رازغ عومدب ىكبيف ءهعوقو لبق نيبلا

 م هر

 _عامجالاب رورسلا تقو ىلإ -رعادولاب كبيبح نم عت
 2 ' ْ ه س ه ص 57 م : ]

 عاضتاو . عافترا لاحم نمو رجعو: .-لصو نم: ترج مكف
 5300 9م 2 م . لا 1 1 س م 2

 ىعارذ اهنع قضي ملف تبرش  ايانملا نم رمأ ساك مكو
 عادو الب قارفلا نم ّرمأ ًاَئْيَش تيقال ىذلا ى َرأ لو

 عاطقنا ىلإ لوؤت تلاط نإو <تالصاوم لك هللا ىلاعت

 « نيبحلا بولق ترصعاملاط ىتلا عادولا ةظحلو قارفلا نم بح اوكشيالأ ىلإ وعدي وهو
 : ءامل تاظحل اهدعب قأتسف « بيبحلا اهيف ىلي ةظحل رخآ تسيل اهنإ لوقيو

 بحلا نم برش مك لوقيو . رجهو ءاقاو قارفو لصو نم لاوحأ بحلا اذكهو

 عادو الب قارفلا نم رمأ سيلو . ًارباص اهامحتف « توملا نم رمأ ةرم اسوثك
 . ميححلا هنأك باذع 2 قاطب الل باذع اذه نإف « ديعب نم ةيححت ىبح لو مالس الو

 كلذ ةمتت نمو ٠ ءانفلاو لاوزلا ء ىش لك ىلع بتك دق هللاف هدشر ىلإ هيففلا بوثيو

 ضعب ىف لوقي نأك « موتحملا ءاضقلا هبتك امو رودقملا ردقلاب ىضري نأ هيقفلا دنع
 ظ : هلزغ

 ظ ..ّ؟ 1 0 00 م : "0 و
 ىضئراو اهيف رودقملاب منقا»و اهلك هللا ىلإ ىابسأ ضوف

 دعبو رجه نم ىاصتي أمو هم همالاآو بحلاب هباذع َْف | ملسي انماد وهف

 لالحلا تاملك لثم ةريثك ةيهقف تاملك هرعش ف عيشتو .ريداقملا هل هتدارأ امب -قارفو

 «٠ ةيئاش ىندأ هبوشت ال رهاط ىن فيفع هبح نأ ةرم ريغ ناعيو « ةبوتلاو مارحلاو
 : لوقي



 هم

 بجي ام نود الإ هيفوأ امو  ًافَرَس ىّوَهلا ىَعَر ىف ىنمزلت ال 2 اص د هم . م 2 7
 تيرا ةيلاجت: :نأو .ثردطظلا .كنس "ام ملي نأ ىناحتن ةفِع ىف رو 2 و ِء #0. 26

  اياطملاو ناكر لاو ناعيقلاو ىايفلاو رايدلاو لزانملا ركذ نم هلزغ ىف رثكيو
 « دجو هلثم ام اذيحو هل اوفلخو ةيحألا لحر كلممذ :بيجت ال لزانملاو لءاستب ودو

 ظ : لوقي ٠ هرصبي هلوح ام لكف هيفخي اشبعو

 داختلاوب تانك راو ضيعلا لع ع دحأ ىلع ' لوخت داقز هاوه ل

 هرمأ نم ىردي ال وهو « تاينغملاو نونغملا هيف ىغيو دادغب ُق هرعش عيذسيو
 رياسيو ٠ فيلأتلا» فينصتلا ىلعو سردلا تاقاح ىلع اًماد ايكنم ناك دقف اشيش

 - :٠ هلوقب ىغت ةيراج عمسيمف فسوي نب دمحم ىضاقلا موي تاذ

 هلذعي فلإ ىلإ ليلع ىركش هنلعت «ثنأ ..قاؤقا للك. ركنا

 هلّلَقت ىقأأ ام مظُع ىف تنأو  هترثك مايألا ىلع ديزت ىمقس
 هلّثحت ًاملظ يىلتاق اي تنأو ًافلس ىرهلا ىف ىلتق مرح هللا

 ىذلا رعشلا اذه لثم عاجترا ىلإ ليبسلا فيك : الئاق هبحاص ىلإ تفتليو ظ
 , نابكرلا هب تراس تابيه ؛ الئاق هدر نم هسئويف .تاينغملاونينغملا هاوفأ هكولت
 ظ : هل ور ام فيرط نمو

 رمجلاب ركْسي رمَجلا نإف وا ًابلاط قوششلاب قوشلا ران ِْطَت الف

 : هرم نم نيعبرألاو ةيناثلا ىف وهو 141 ةنس قوت دقف . اليوط هتايح دتمت ملو
 ىلع سلجيو ىكبو هسلجم ىف اًمفنآ روك ذملا هرظانم جي رس نبا سلجتام امل هنإ لاقيو
 هيلع نزحو . دواد نبا نم بارثلا هلكأ ناسل ىلع الإ ىبمآ ام : لاقو . بارعلا
 ىف سلبي ملو . اًميظع اًءعزج هيلع عزج هيوطفن نإ لاقيو ,اديدش انزح هذيمالت
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 )١( لضف

 تأشن « ةرصبلا تادّتوم نم ىه تناكو « ةماميلا تاددلوم نم اهمأ تناك

 نم لجرأ تعقوو « اهعاب مه اهفقثو اهب دأ سيقلا دبع ةليبق نم لجر راد ىف
 جرفلا نب دمحم هنم اهارتشاف « هيونْسس> هل لاقي دادغبب خركلا ىف نيساخنلا
 ٠ 6 : َ 0 1 ع : 2

 اهنامز ىف ىراوخلا نيب نكي ملو . ةرجهلل ؟"* ةنس لكوتملا ىلإ اهادهأو « ىجسخ رلا
 لامحلا ةياهت قتناك : نيساخنلا ضعب اهيف لوقيو : رعشأ الو اهنم حصفأ

 نم معز كلذك : تلاقف ؟ تنأ ةرعاشأ الأس لكوتملا ىلع تلخد الو . لامكلاو
 هتدشنأف ٠ كرعش نم ائيش انيدشنأ : امل لاقو ءكحضف ٠ ىلاريشاو ىعاب

 : هحلمت

 انيثالثب , ثالث ماع  ىتدهلا ٌمامإ كلَملا لبقتسا

 ' انينامث سانلا كلمت نأ  ىدهلا َمامإ اي وجرنل انإ

 انيمآ كل امد دنع َلَقَي مل اةرما هللا سدق ال

 برطو تنغف « اهب. هينغت نأ بيرسع رمأو ةزئاجم ال رمأو « تايبآلا نسحتساف
 اهريغ نمو لكوتملا ةيشاح نم ءارعشلا ناكف ةهيدبلا ةرضاح تناكو . اديدش امبرط

 لكوتملا ناكو «ةديدش ةعرس ىف اهزيجتف . اهيلع اهنوقشلي تايبأ ضعبب اهل نوضرعتي
 . ةرضاحلا اهتهيدبب اهتزاجإ ىف عرّستف تايبألا ضعب اًنايحأ اهيلع ىلي هسفن

 0 1-2 اهل ب ايم اهبدَع فودخ اضرلا تانيعأ تيملعت

 : 1 ٌْ : - 0 : "ا

 رهز و ١8 /  ةرهازلا موجنلاو 475 ص زتعملا اهراعشأو اهرابخأو لضف ى رظنا )١(
 ١١6 / 4 ىرصحلل بادآلا ؟/7١ 6 ١1١/ ١١4 ( ىساسلا ةعبط ) ىناغألا

 نبال ءارعشلا تاقبطو ىتكلل تايفولا تاوفو



 هال

 رووهبمج ل ءاسنحلا اهترصاعم هن تصخش ءاجه اهناك حيدماخل ناك امو

 0 ةدردس ةقر قيقر لزغ وهو ؛« لا 8 : نأك 0

 مهتلاو ةنظملا ضرغ 8 3 ىتبصنو
 ملا ىدنع ترق و زدلا دعب ' ىنتقراف

 ملألا ىبلق نع فخف تت اصو ول كرَض تاك ١

 هذه ىتتلزنأو ىترجه 6 كيب ىترهشو ىتلصو كلنإ اهبحالا لوقت ىهو

 ظ . لايخو ملح اهنأك ثكلصو مايأ تراصو ترص ىبح « ةعيطقلا نم ةيزا ةلزنملا

 0 ةحس رمملا م0 و تجرخف 8-5 0 ةيناث هب ترف د, هن

 هنأ كلذ نم : ةغيرط ةيرعش ١-5 تا امهنيبو ا 0

 ؛ اهزغ ىف همساب هركذت الو اهسلجم ىف هيلع لبق ال اهنأ اسود اهيلع بتع

 1 هملإ تبتكف

 ٌدجلاو لزهلا ىف ءايشأ نع ترَصْقَأل ىوهلا ىف كمساب تحرص ول كشيعو
 2 8 َ هه 5

 دجولاو ثبلاب كيف ولخاو كاذو قدوم اذهل 2 ىدبا ىننكلو

 مسج
 .5دءامنع م كتبت 5 لوشج ىهنأو ىدحو وصار لين نع نيمانت

 دْمَعلا لتاق ىلع اذام ىرظنافانب هِتلعف دقام نيردت ال تنك نإف
 نادوعب و نايتاعتيو نابضاغتي ام ًاريثك اناكو :اًممارغالو انفاسك اهنع ' لقيال ناكو

 | ىبال تناكو ْ ةردحتتم ا هعومدو هيأ صد هماص امهنم لك فصي نأ لعد اضرلا ىلإ

 : عاقرلا ىدحإ ىف هل هتيتك امو .ةعجار ةيهاذ امهنيب لئاسرلاو .عاقرلا
 ثيعب تنأو ٌةيناد ٌرادلا»و ٌديزي ٌماقسلا»و صقني ربصلا " َ >ً 1
 دوهجمملا ا.هاوس عيطتسي ايإ هنإف كيلإ وكشأ مأ ءاركشأ
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 ةيلاتلا لايجألل اوظفت# نأ امهيرصاعمب لق وأ ىناغألا بحاصب اًنيرح ناكز
 اهنأ عم لياقلاب الإ اهنم اوظفت# مل مهنكلو « امهنيب تلصتا ىبا لااعرلا هذه

 0 نا ةيراج لصاو هنأ اهغلب هنإ لاقيو . ىسابعلا رعشلا فئارط نم ا

 : ةطخاس ةيضاغ هياإ تبتكف « اًنوتف هبلق تاللمو نايسقلا
 59 ياض

 ع 2 نت 2

 هسضالا ف ةالدلا تاو :ةثكي دمدألا 22 رك ناغ

 بطتلاو ١ نورتلا“ نين يكوصت لام رتلا# ”نايقلا نإ كتل

 بهذلا مضاوم الإ َنْعَبْتِي الو ريقفل  َنْيَدِصتي ال

 عطغت نأ كليرت اهنأكو ءو ريئاندو هيهذل هيحت اعإو هصخعل هبحنال ةبراخلاف

 لاقيو . ًادبأ ةيراحلا كلت ى ريكفتلا ىلإ دوعي ال ىتح « ةئشانلا ةقالعلا هذه لاصوأ

 ىلإ تاقتنا اديعس تيوه املق ٠ عيشتلا نم ةياهنلاو ةياغلا ى تناك اهنإ

 8 رمت .لكوتملا لتقم .دنم تناكو . مالسلا هيلع لوسرلا ل 1 نع فارحن الا نم

 اهوق لثمي اهسفن نع سسفنت تناكف سفؤبلاب اهيف رعشت ةنيزح تاقوأ

 "”ناهشأو هنع انلفغأ ناك اه. انبلطي ناك لْحخَّدب نامزلا نإ

 ناكالو رهدلا اهرع رهدللوا لاك  ةعنع دحيم ١ نق رطقللو لاق
 : ريزغ ىرعش عبن ىلع ةقباسلا تايبألا لدت اك نالديو « ناعئار ناتيبلاو

 نب ديعس نإ لاقيو 7١ ٠ ةنس ليقو 564 ةنس ليقف « اهتافو نمز ىف فلتخاو
 اب ”ةلحت ايناعنإ قجالا نناثلا هانعناقت ودملا تامر ه4 اهزوم كعب لرقر ناك انيبج

 ظ . ةيرعشلا ايتكلمو اهيدألو

 ؤ ظ نوباووهللا ءارعش .
 2 اد سمخنا 15 نوغئاو وهللا ى نوسدغني :كاوشلا و « نو ريثك لظ

 : قالخألا ى لاحت ىلإ عجري سا.غنالا اذه ضعب ناكو .٠ ىضاملا رصح

 نيز ا ةليقثلااهئابعأ قيسم# طي ىلإ | عجرا
 0 لل يبل

 : لحذ 0
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 طلستي كشلا ناكو . سانلا ةايح قو ةلودلا ةايح ىف اعاش ميلا ى داسفو
 تاناحلاب ائيلم خرمكلا ناكو « ةقدنزلاو داحلإلا ناولأ هعم طلستتو ند ريثك سوفن ىلع

 : ىراوحلا ضعبو « راهن ليل نوجوريو دودغي ناجملا ءارعشلاو ء نيساخنلا رودبو
 ا تناكو . لاذتبالاو وهللا نفرعي نك امنإ ًاراقو الو ةمشح ”نفؤرعي 0
 لصوملاو اًميونج ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ قرطلا لوط ىلعو دادغب لوح ةرثانتم تارايدلا
 : سسحف ةيحيسملا دايعألا ىف ال اًممئاد ءارعشلل باوبألا ةحوتفم تناكو 4 الابن
 برشلا ىلع نوذكعي دقو : اهنم رمحلا نولوانتيو اهب نو-ملي مهف «ماعلا لاوط لب
 ةعالخلا باحصأ ءارعشلا نيب رثكي نأ ىلع لمع كلذ لكو . ةلصتم اًمايأ اهيف
 ”ةعصضو# ناملغلاب اًذاش الزغ نولزغتي نب ريثك دجنل ىح ٠ امهروص أوسأ ىف نوغاو
 ف مظل ناك لزغلا اذه نم ريثكو « ىضاملا رصعلا ف تناك ال رصعلا اذه ىف تلظ
 روصت كلذ ءارو اياقب ىبت نكلو ؛ ةهاكيفلاو كحضلل : رمحلا برشو ركسلا اننا
 نكلو « مالغ بح ىق طروت ةفيلخ دجن ال اًمقحو . هروص عشبأ ىف ىلحلا داسفلا
 حفطت مهروصق تناكو « تاذلملاو ىهالملا ىلع نوفكعي مهنم نوريثك ناك اضيأ
 فو . نيفرصحم ناجم اوناك مهرتكأو نيكحضمو امد ةروص ىف ناحللا تاعامجن
 ىف ةرات نوقفارتيو نورشاعتي اوناكو « تاباصعلا وأ تاعامجلا هذهب ىتلن ناكم لك
 ةعامج مهمهأ ن يا مهوب ىف وأ تاناحلا ىن وأ نيساخنلا رود ىف ةراتو تارايدلا
 «ءانميعلا ىبأو ريصبلا ىلع ىبأو مركم نب دمحمو لضفلا نب لمحتو نافه ىنأ ةباصعوأ
 . )١( نوملاو فرظلا ىف ركسعلا نيطايش اوناكو نو رشاعتي اوناك : ىنابزرملا لوقي مهيفو
 دقو © فيسو» نب , ليعامسإو اضر نب هللا دبعو ىراصنألا هو ىبأ ةعامج مهنمو
 ىلع اولظ مهنإ زتءملا نبا لوقيو : رمحلا ةفص ىف الإ ًارعش اواوقي الأ اودهاعت
 تاباتك روهظ ىف اهرثأ لاليح رمحلا سلاجم عورشل ناكو . (؟0اوتام نأ ىلإ كلذ
 فاصنإلاب ةلماعملاو فالحلا ةلق ال هوط ريشا اميو ء ميدنلاو ةمدانملا بادآ نع ةريثك
 طاقسإو ىبض» اه حار اراطاو اضرلا نامدإو باوللا در نع لفاغتلاو بارشلا قةحماسملاو
 نيطايشلا ءالؤه ضعبل ضرعنو . بيغلا ظفحو بيعلا ريسو فيلكتلا
 هذختاو « باوحللا عيرس انسل افي رظ ناكو : ريرضلا ءانيعلا قبأ مهنف مهتايرمخو

 تمس ريس مويس نيو تلو نس م ل .١ تما بج يبيع ب 1 ميل ع مج باح هم ماج و جوس سسووم ووسع 4-١ ١

 , "مه ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟) . مود ص ءارشلا ميس (1)
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 ىبب دقو « ةمتعملا مريخ بيطتسو ةريدألا هقافر عم لزني ناكو : هئامذن ى لكوتملا

 : '0هلوقدادغبو 5 رهاس نيد ناكو 3 ايها ردو دأو : ةركس نم قيعي دل امايأ اهمذ

 - ٍ م 0 7 : يمس

 6. نيل لع هوكي كج اننا
 اردسعلا ةيفاّصلا نم ٌْ اهستاورو انامسو

 ا 8 و

 ارشع هب اانطبارف  رّيدلا ىف تقولا باطو

 اري ”اقناذلا نع قا * هايس اه رك انللو

 مهرتكأو اكتهت نابحلا دشأ نم ناكو. قارولا بعصم رصعلا ىف نيطايشلار ابك نمو

 تارايد نم نارفعزاا ريدب ملي ناك م ًارشكو «تارايدلاو تاناحلا امحرطتو ةعالخ

 0 ) لوي هيشو ؛ لصوملا
| 1 

- 1 ًِ 

 "'ناجه ةفراطغ نايتفب  نارفعزلا ريد عاقب ترمع

 ناندلا ةقتاع برش ىَوْهَيو 2 ىلاصتلا ىلإ ّنحي ىَّنَق لكب

 ' ىناثملاو ثلاثملا تاوصأو 2ىهالملا ىلإ لي ىتف لكب
 قاورسخلا شقنك :ضور ىلع هيف تاساكلا لمعت ائّذِلَظ

:. ّ 

 ناود .لاسبجلا ىم تانبيرخب تراث ا .لمت .ناصغأو

 : فورأا نب ةيوار 6 ناع وبأ اهماثآو 0 4ك كئنيح ثوطروت را

 : 000 5 3 ءذاتسأب رم تاكا أك ْ رمحلا ريغو -

 7. * 6 "9 2 م

 كاملا دا 0 ربك ردد وهو )ه تا روب 97 ناك اه ًاريثكو

 : وهللا نطاومو فصلا لزانم نم ناكو ؛ كايرو ءاسن دا ؛ موركلاو

 دوعلا راتوأ نم : ىناثملاو ثااثملا ( ؛ ) . نه عراق تارايدلا م

 رظناو ١١07 ص راشب رعش نم راتخنا (ه) . ١97 ص تارايدلا «
 . 97” ص تارايدلا . مأرك ةداس : تاحه ةفراطم



 5١ ظ

 نم حضاوو « دادغب نم اًبيرق ناكو ىراذعلا ريد هلثمو . هراعشأ ىف ًاريثك هرك ذو

 رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع هب لزنو «ىراذع تالتبتم راوج هلزني ناك هنأ همسأ
 لتم) ام أاهمف نويضب ةعوطغم هلو 3 هيف برشو هباطتساو نيمود هد ماقاف ٠ 0 مت اح

 : 7هلوق لثمب هيف برشلا ىلع هفوكعو ةنتاف نيتاسب نه ردي دلا لوح

 و # ' ب ا ع ْ
 ديدج مْعِبص نهل موي لك  دورب نياك .ضانرو ثنا 71 ب ع 2
 7 8 5 ع و ص 2 03

 ا"ديمعع بص راهبلا ناكو قيشع اهيف قيّقشلا ناكو
 ع . 0 : رم >2 ّء ع

 توهم نهتحت نم بايث ضخلا فر ولاو راهلا ناكو

 ى7 و

 هلا نم حيرت احار اهينقساف مو خان كديعتو ًأئروريسس ىدذدبتو

 دوعت ال اهّلعف ىراذعلا ر يد ىف تاذاذللا ةصرف زهتناو

 رمحلاب نوملي امنإو : تاذللا ىف نوقرغي الو نوجملا ىف نولي ال نوريثك ناكو
 ىلع ديدش طخس امإ ؛ كلذ ىلإ مهعفد ام مهتايح ىف نوكي دقو . نيح ىلإ نيح نم
 ساسحإ وأ مهب تلزن ةنحم امإو ء عى لكب ةناهتساو كلش اهإو : ةيسايسلا ةايحلا

 ىلع نيملكتملا ضعب لابقإ للعن نأ عيطتسن كلذبو . قافخإلا بو رض نه برضب
 ى ءارعشلل ةاراجم اهوفصو امبر ذإ « اهفصو ىلع قدأ ةرابعب لق وأ اًنايحأ اهوانت
 : " لوي ذإ ”ىشانلا سابعلا ىنأ دنع دجن ام وحن ىلع ٠١ ,هرصع

 7 يا: 3 سو 7 ْ و ب 0 6 .- ا
 اهئايضل ىجدلا ففاثنكا لذتو امهرونل راهنلا 3 ةعادو ظ

 هاا ع و 0 ليل ه هاو

 اهئانإ هانإ تلج اهناكف  اهجاجزب ااهرون قدحاف تبص

 اهئام نم اهجازم دنع زانت اهنول ةقرل تت زم نإ داكتو

 اهئاوضا ىف ليللاك اممبوض قى أمم تسيف نإ سمشلا ىحضت ءارقغص 25 ل 0 00

 مهر 3 أ :3 4 ك 0

 : | : هاو ىر 2 و َ 9

 اسهئاد نه اهناودو اهمقس نه  اهئرب دلوت نه بجعأ خةىش ال

 .ةفيقاو ةباكلا وم فضا نعي . ١٠و ص تارايدلا )١(

 . ١؛ةر/5 بادآلا رهز 0 : راهلاو : رمحأ درو : قيقشلا (؟)
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 ةرات ىهف « رمحلا ءوض ةركفب ىنانلا لاح يبا يلوم ةيرمخ ىهو
 . ىجاجنلا اهسأك لق وأ اهؤانإ اهلمحي ال امنأكو ىردت ةراتو ءامالظ سمشلا ليحت
 اضيأ ىهو « اهب جّرْسسي نيح ءاملا | نم زيمتت داكتل ىح ةقرلا ىف ةيهانتم ىهو

 ءاودو ءاد ىهو . اهيلإ سايقلاب ًاردك ىقاصلا وحلا ىّريل ىتح ءافصلا ىف ةيهانتم

 نب نيسحلا م ., رصعلا ْق نوىللاو وهللاب أو ريتشا ةثالث دنع فقهنو . ءافشو ماعسو

 . عيب رأأ نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبعو ىمجر مبلا لبشلا وبأو كاحضلا

 كاحضلا نبأ نسحلا

 رصعل دادغب ىلإ اهكرت مث « اهب أشنو ةرصبلاب دلو « ناجخا ءاعلخلا رابك نم
 هذختاف « اًنئيرظ ناكو « اليوط ًارهد شاع دقف « هرصع لبق ابرو : نيمألا
 عزج دقو . هنبا رصتنملاو لكوتملاو قئاولاو مصتعملا هدعب نم مدانو ع هل اميدن نيمألا

 امكاب هيف لاق امم ناكو « ةريثك قارم هاثرو « نيمألا قوت نيح ًاديدش اعزج
- 

 ريا دس

 فلتلا كريغل ناكو انيف  انتقاف  َدَسل تيقب اله

 فلخلا كدعب زوعأ مويلاف 2فلخ ىضع نمل كيف ناك دق

 ًاراعشأ لن املاط هنأو ء هنم هفقوع ملع دادغب ىلإ ناسارخ نم نومأملا ءاج املف
 ما اهب ىكبي أ ًاراعشأ مظن اذن اك نيعءأآلا برح ىف «دئاق نيسحلا نب رهاط دض

 امهسذ هؤاعدو نافلاسلا 501 هيلع هطخيسأ اهنشأ نكن و « قيناحم اب رق هير

 الإ ىهجو ىرد الو هب ىل ةجاح ال : لاق ءارعشلا ىف هل رك ذ املف : فلتلاب هيلع

 ةفالدخ لاوط رصقلا برقي ال لظو . ةماعلا هبكاوم ىف ىأ قيرطلا ةعراق ىلع

 همدقتسا مصتعملا هفلخ اذإ ىح : ةرصبلا ىلإ دادغب حراب دقل لب ٠ نومأملا

 لاجر عطقأ انث هعطقأ دقو . هزئاوج لانيو هحدلمب ىضمث : هنم هبرقو هنطوم نم

 راعشأو ١١ /+ بهذلا تارذشو +١٠5 /؟ ةلاتتنتلا ني نسما ةمج رئ ا رظنا )١(

 قيشحتو مج ٌكاحضلا نب نيسحلا عيلحلا دادغب خي راتو "58 ص زتعملا نبا ةراقشأو

 . (تورييب ةفاقثلا راد عبط ) جارف راتسلا دبع ١ 47/7 ( بتكلا راد عبط ) ىناغألاو ه؛ / م

 نانحلا ةارعو ناكلخ .نباو ءابدألا مجعمو
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 هفلخو « ةريثك حئادم هيف هاو ء هل اًميدن قئاولا هذختاو « ءارماس ىف ًاراد هتيشاح
 0 ار يحتمل يس ل ى هكلسف لكونملا .ٍ

 ٠ ةفالحلاب هل هتثنهت ى هلوق نمو و هيبأ
5 

 7 بسم 0 لمح أ
2 

 ءاوهأ ابل تععمج ةفالخ نينمؤملا ٌريمأ كتنّه

 . هدعب قحلو : كلملل ءاهب كئاقب ىف نإ :هل لاقف« ةديصقلاب رصتنملا بجعأو

 . ةرجهلل 381 ةنس قوت هيفو « نيعتسملا رصع

 همس حبصأ ىزح ٠ ردحلا ىلع هفوكعو هنوجم ةركل عيلخلا ماب فرعي ناكو

 « لضألا ىسراف هلثم وهو : قباسلا رصعلا ىف نجام ريكأ ساون ىبأ مساب انو رقم

 رمحللا راعشأ ةصاخو ًاردان الثمت هراعشأ لثمت هنأ ودبيو « هبابش ىق !ابحصي ناكو

 « ساون ىلأ ىلإ هراعشأ نم ًاريثك اوبسنف ءامدقلا ىلع رمآألا طلتخا ىبح . نوحملاو
 نيسحلا نأ حيحصلاو : هراعشأ ضعب :ىق هيكاحم ناك ساون ابأ نأ مهنم رفن معزو
 نبا لوقيو . ةماع ةيبرعلا ىف نوجخناو رمحلا ذاتسأو هذاتسأ ىكاحي ناك ىذلا وه
 ةحيحص ةظحالم ىهو « هنم اًطيلخت لقأو ًارعش ساون ىلأ,نم ىنأ ناك هنإ زتعملا
 مهريغو غو ناّجملا نم ىدادغبلا بعشلا ءانبأب طاتخي ناكساون ابأ نإف :ةحصلا ةياغ
 ؛ مهنع هظافلأو هتغلب عفتري ال ناكو ةريدألا قو خركلا ريغو عرخلا تاناحلا ىف
 :4 ادبف ءةركس ءانثأ ىف : هتاي رمح نم ًاريثك ظني ناكو ناكو .ًاديدش 7 مهنم وندي ناك لب
 . نيمآلا سلجم ىق ىظني ؛ نيح عفتري ةرات وهف ؛ زتعملا نبا ظحال "يا
 . ةماعلا سلاجم ىف ظني نيح فس ةراتو ٠ نيهب انلاو ءارزولا ضعب دعب سيللغ ف وأ
 نونسحب ال نمم سرفلا نم اًطالخخأ اوذاكو تاناحلا ناملغ بطاخي نيح ةصاخو
 روصق ى شيعي هتايح روهمج ف 2 نيسحلا امأ . ةدنيصفلا درعا

 ايف ىتكي الو  هظافلأو هتغلب ةيانعلا دشأ ىندعي ب ناكف « مهئانبأو ارو ءافلخلا
 مكالي امو ةموعذلاو ةبوذعلا اًنيحو : انيح ةلازحلاو ةناصرلا اًضيأ بلطي لب ةحاصفلاب
 لب « زتعملا نبا ظحالي انك هدنع طيلختلا لق كلذل « عمتجملا ى : ةعيفرلا قاوذألا ..

 بلطي ناك ذإ ءافصلاو ءامثلا هراعشأ هك ة عاش اًضيأ كلذاو ٠ اهادعنا مدعنب داك

 رمحللاو نوهلا ذاتسأن عاهيف فلتخي ةيناثق رهاظو . ةدئفأألاو عامسألا ذلت نأ امئاداهيف .
 هعيذي ام هيف عيذي ال وهف « هنوجم ىف ةعنطصملا ةمشحلا نمإ ءىش ىه هرصع ف
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 3- ناك“ نيسحلا نأ كلد ىبعم 00 هماثأ ٠ نم انيش ىخي ناكمالو لا

 اهباطي ناكو « ةديدش ةاتف أهب امنوتفم هلثم نأك دقف « رمحلاب افغشو [دوحم ساون ىبأ

 رسي د قف همظن م نمو « اهيلإ فالتخالا ماد ناكو ةريدألا قو تاناحلا ف

 , هأوق ةقتعملا هريوجحو دادغب برش رباس

 رج 5 1
 0 ُض سا واد“ وه سا ع

 11 9 0ك َ 100 سعال 0 ا
 احاحص نمسسح- لفو نهنصصخمف قدادنع نيب ترشاب قتاوعو

 © ص ماع و ض . 1
 لس رج و ل 5 5.

 احارج نهءامد تبرش ىح هذه ةرحخو كلت هزرخو تعبتا

 2 سمع © رمح

 م 8 3 5 5 >2 . 5 6. ّ

 احابم نوع رج فوض تكرتو أرسا ح رودخلا رس نهزربأ

 تكحض دقو « هلبق دحأ اهسسع ل ىلا ةئلدملا رمحلا قاقزب هتنتفروصي وهو

 ناكو . الاطرأ اهئامد نم برشيو قاقزلا حتفي وهو « هلوح نم رباس ريد ى ةعيبطلا

 ةديصق ةفوككلا نم برقلاب سجس ريد ىف هلو : ةماع قارعلا تارايد ىلإ فلتخي

 : اهيف لوقي « ةعيدب
 0 رض و و 8 هةر م ع

 احاهر مييدنلا ادعت الو ابه  احابص حوبصلا ىلع ىَح ىوخأ

 ىلا 2.16 2 7-- 9 8 .

 احارمو. ىدتغم دمحأ ُدْوَملاف  انسمأ ةحيبص انتداعل ادع

 و 206ه ت2 #َ سا ه همم 7

 احانج كاذ نايرت وأ وحصلاب ابحاص ٌسِحْرَس رّيَدب نارذعت له

 ”حلارق تارفلا :قىرقب. انرشت نأ اننحي .ةللايا انكنيعأ نإ

 ] 2 ع ب در 2 ع هو فو
 (؟! [حايص جاجدلا انبخصأو اجره انسق سدقو  انزقاوق تجع

 ا حوبصلا و الوانتن نأ امهوعديو ليللا رخآ َْى هيبحاص 5 فطلتي وهو

 اي امهفلحتسو ؛ أمعإ الو اجا كلذ ف ايريالو ءاردصبو ءسمألاب ه'الوانت

 تمسصس م مسيو

 )١( قاصلا ءاملا : حارقلا ءاملا ( م) .رمحلا قاقز : قتاوعلا .
 ) )8لتر : سقلا سدقو . حادقلا : زقاوقلا ( ؛ ) : قوبغلاو © حابصلا برش : حوبصلا

 ليتارلا ضعب . ءاسملا برش .
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 هعم ابرشي لب « ريمناا تارفلا ءام ابرشي الأ ةوخأو ةدومو ةفلأ نم هنيبو امهنيب
 ( ارسسني » همالغ عفدي ديشرلا نب ىسيعوبأ ناكو . هسفن ىلإ ببحلا ركسملا هحوبص
 - « اعيفش» همالغ عفدي لكوتملا ناك كلذكو ٠ هلزغ ضعب هيف ظني ناكف هتثياعم ىلإ
 . لزغلا ضعب اضيأ هيف ظني ناكف رسي لثم هجولا * ضو ناكو « هب ثبعلا ىلإ
 . لزغلا ىف هلو . ىسيع ىلأو لكوتملا كاحضإو لزملا ىلإ هب دارسي ناك لزغ هنأ حضاوو
 : هأوق لثم نم ريثك رعش ةماع

 ىتح كهجو َنْسَح .رْذَبلا صو
 َءلا سجنا سفنت .ام اذإو

 يف | ىتّلمت ىنملل عّدخ
 ولا لع ىيبح اي نمودأل

 و

 امتار جب قلارأ :اههمصولا
 ع ع - 0

 اكاذش 1 -ىمسن هتمهوت
 أ ,

 ىء ع ؟.أل اكاذ ةجبمو اذ قارشإب
 اكايكَح ذإ كاذو اذهل

 هراعشأ نم ريثك ف عيشت ةبوذع ىهو « ةبوذع ليستو ريوصتلا ةعئار ةعطقلاو
 هنذأ لعج ام : نوا لك نم فقاعملاو ريبانطلاو ناديعلا راتوأ ةليل لك ىف مسيو : مهسلاجيو ءافاحلا روصق ىف شيعي ناك رعاشا ةيعيبط ىهو « ةيرمحلاو ةيلزغلا
 اًمماغنأو اًناحلأ لوحتي هرعش نم ريثك اذإذ . ًاديدش اًنفاهرإ فهرست ةيقيسوملا
 ] : هأآوق ةلك اش ىلع ةصلاخ

 2 رد ه ] 5 و

 ِهسيتلا نم قرطم . 20ةيبصحيب ملاع
 ٍِ 0و 0 ا
 هيلعت ىف ثنوع رفو لامجلا فسوب

 هسقالا ىذلل ُثرتكم ريغ | وهو َُء 5 ري : ٠
 ٍِ م لقت 00 ل

 هبسجرأ ه4سفطع نم انا اه قحو 0

 05 2 ٠
 هسبأت ىلع ىل ةعفاأن ةايحلا . م

 نفط  نلاييجلا» هلكشن يعنلا

 - ىمفلا نع ريطت ىهو « بضتقملا نزو ود ثيدح ىسابع نزو نم ةعطقلاو
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 ًاريثك اهتاءوزع ىلإ عزفي ناكف « نازوألا ىلإ كلذ زواجت لب ٠ تاملكلا سرج

 او رهجي ىك "ص ترتفلا هرعش ىف تاينغملاو نينغملل حبتي ىتحو «نيعماسلا ناذآل ”ءاضرإ
 . ةيئانغلا مهتاجاح بسح اهب اوسمهيو هظافلأب

 ىمجارإلا '7لبشلا وبأ

 : جرفلا وبأ لوقي « ةرصبلاب د تو امثنو ةفوكلاب دلو « بهو نب مصاع هعسأ

 ادجام « لزغلا ريثك « ًاردان - -ط ناك ٠ هحدمو لكوتملا مايأ ى ءارماس ىلإ مدق»

 ار ( ىرثأف هب "صحو همدانو « ثيعلا هراثيإب لكوتملا دنع قفنف

 افيرظ ناك هنأ هل لكوتملا ءافطصا نم ودبيو . هاياطع نم هيلع م خبسأ امو لكوتملل

 هكف ناك هنأ ىلع لدي ام « هرداون ضعي زتعملا نبا ”صقيو « : حورل فيفخ

 نوجنا ىف هسفن ىلع فرسي كاحضلا نب نيسحلا لثم اًعيلخ ناكو . رضحلا

 هل اومجرت نم لوقيو ٠ تارايدلا قو تاناحلا ىف اهبلطيو « تاذللا لع كلاهتيو

 ركسلا هنم ذخأ دق ناركس الإ دجوي الو « هقرافي ال بارشلا ىلع افك اع ناك هنإ

 2 وهلا نطاومو تاناحلاو ا 2 حرطتي تاك هن نواوشيو غ ادددش ًاذحأم

 كلقو ه زنتم وأ ناتبس ىف وأر تح وأ ةلاعع ف اعاد لب « اهنع رخأتي "لو اهبغي ال

 عمت دخيل : هيملدق لع فقري نأ عيطتسي دعي مل ىتح برشلا ىف قرغأو برش

 ةادغ لاش 0 رطق ةيرقب ىقومشأ ريد ىلإ فالتخالا ريثك ناكو . اك ارح

 ديع ناكو . نومخلاو ةااطبلا باحصأ اهيلإ فلتخي ةريبك ةناحب هبشأ ةيرقلا تناكو

 لهأ نم دادغبب نم لك هيف عمتجم تاكو « ربوتكأ نم ثلاثلا مويلا ف ريدلا اذه

 . ةلجدب ةيرهنلا نفسلا بكري ن م مهنم « تاعامج هياإ نيجرخي « وهللاو برطلا

 نيبراض ريبكلا اه 10 رقلا فانكأ ىف نولزن و «ةمهطملا ليخلا بكري نمو

 . فزعت نايقلاو « هوطو هفاصتقل عاطتسا ام ”دعأ دق لك 2 مهطيطاسفو مهمايخ

 دقو كوب رشيو نوي رطي سانلاو « ناكم لك ىف عسسل برطلا تالآو « مهيلع

 لبشلا وبأ ريبكلا نجاملا رثأتي نأ ىعيبطو . نوعمسي امل اناسحتساو اًيرط نوصقري

 تارايدلاو ١ص فايز رملل ءارعشلا مجعمو هراعشأو هرابخأو لبشلا نأ ىف رظنا )١(
 . اهدعب امو مه ٠ ص ىشياشلل ىناغألاو خا ص رزتمملا نبال ءارعشلا تاّبط

 ١577/١4 (ةيرصملا بتكلا راد عبط )
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 : هلوق لثمي ىنغتيف اًميظع ًاذخأم هنم بارشلا ذخأ دقو « ديعلا اذه رظانمب

 0 9 و َ م 9م م 20 .

 اًربو ارحب اهّعاقب تّبجو ارط تاذللا نِطاوم تدهش
 اًَسأ الو هيرضاحل َّدلَأ ًالَخحَم قومشأ لثمرأ ملف 9 9 2 2 90 : 3 - 5

' ْ -. 8 
 ار تتساو هارُذ ىف .اخانأ نفس لّيخ نم ناشيج هب 0#

 اًرفو اًركام تاذللا ىلإ كلو ىغو فوحن امبناك ال »هم ٠ َ 3 0 1 ًّء
 "رج مله رودت ساوكأب 2 ىنانقلا»و زقاوقلا امهحالس © زا من00 رج ل 000 5

 3 4 . 4 ' ىو <

 انايحأ هيف رتهتسي ناكو « لزغلا نم ركن هرصع نام ةماعو نيسحلا لثم ناكو
 اذه لث» مظني ناك اكو :ن هرعش ُْى افسم راتهتسالاو ثاتهتلاب حدمتيو كتهتيو

 ظني ناكو . شحفلا نم ليلق ريغ هيف اًعيشم هلاثمأ نم ناجملل لزغلا نم نوللا
 نإ هتماركو هتءورم لع هيف ىبي لب « فافسإلا اذه هيف فسي ال رخآ الزغ هبناجي
 ظ : هلوق ةلكاش ىلع : ةمارك نم لضف هبارضأ نم ناجملل ناك

 يبس اج

 "ضاره .ظاحلاب ىب لق ىو مير كىلب
 ضامغإلا بيط ذت لت نأ ىبيع ىمحو

 ضابقناب ىطْسَب فك ًاطاسبنا تمر املك
1 

 سم
 نضاقخناب -ةاتسرب ب دب لمأ .لاعتا وأ 0 ع
 ىضاق مل 0 كلل  تضفتيا ..نمق

 ةمحو هدهغل ةيوذع ق كاحعضلا نب نيسحلا| حلي "ل هنكحأو ؛ ةفيفحخ تايباآلاو

 98 س ءاو 0 5 شحفلا ىلإ فسي نكي ملذإ اًناسل هنم فعأ نيسحلا ناكو . هتفطاع ةرارحو هحور
 نم غلبو ايش ساأرلا لعتشاو ةنه ملظعلا نهو ىح اليوط رع رحمدع دقو : هفاقسإ ع ع

 6 لوشي كالذ 5 .َ هرارخلا كلدنيح 4ع ف رصن»ب نأ |. يصيرط ناكو 3 اميدتمع ركلا

 ىلصو نع نّيغري ذإ ىحلا ىراوج نم ىريذع

 )١( ضايبلا صلاخ ىاظلا : ميرلا (؟) : ساوك لاو . رم اك حادقلا : زقاوقلا . .
 سوئكلا .
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 بلأ دق بيشلا نيأر
 0 س8 3

 نك دقو نضرعاف

 ]ا نعقرف نيعاست

 ىبس

 ادذإ
 ّظ

7 

 را
 0( ١9 _ رم ا

 لجنلا نيعالاب ىوك

 افافسإ فس ءاجه اهيف هلو « هل فوذكملا ما.ثه ةيراج ءاسنحلا ءاجه انب رمو

 دق ناكو . ةحلساا قاوذألا ىذؤت ةديعب ةجرد ىلإ شحفي هئاجه ىف وهو « ًاديدش

 ناك ليدنق ىلع هنم اًموي تلفأو « هنممسيو هفلعي لظف ىحضألا ديعل اًسشبك ىرتشا

 تيزلا بصناو ليدنقلا رسكف « تيزلل ةروراقو جارس ىلعو هيدي نيب هجرس

 ى ةديصق مظنو ىحضألا لبق هيد كلذ هنم ىأر املف « هشارفو هبتكو هبايث ىلع

 00 لوقي هليدنق ءاثر

 اهعدُبأ نيح نيصلا _ةينيص

 مّلظ نم تفشك مك ىتجرْسَم

 دقف ٌنامزلا كب ىَدْوَأ ناك نإ

 رونلاو ءايضلا ٌدومع تناك

01 

 م

© 

 ريونتب اهءاملظ

 رودلا ف ثيدحلا كنم ين

5 
 نش 5 و هم ُظ و. هه. يم عا

٠. 

 ف 4: ىلاو ى دملاب ه4فرمو نوحلا حبلا 6 ةجرسملل مهتنا فيكر وصد ىصمو

 هماظعو همحل نم تحعط بالكلاو نابرغلاو ةأدلاو ريئانّسلا نأ ٍفيكو رودقلا (

 ميو هعرصم . ىغبلا ةبقاع كلتو . نينغمو ريمازم نودب اًعيمج اه - كلذ ناكو .

ظفتحم ناك ساطرق ة ثلث هتفاو« هب ثبعي نأ ىأرو هئاقدصأ صعب هراد لخدو
 هب 

 . هقيدص ءاج مايأ ضعب ترم املف ٠ عنص اهب هملعي مو هدف ٠ ؛« لبشلا وبأ

 ءزحلا كلذل ةليوط ة ةيئرم هديثنأف

 نزحو ىرتغت كف ليوط

 .ذفاونلاو باوبألا ىف قورحلا : يوكلا ( 60(
 .سرذو افع : حم (؟)

 ] ةاللطال

 يقص |
 : لوقي هو 6 ساطرملا نم

 نوحشلا ٠ وباع ىَحنأ

 كرس ٠ قر 7 دنت امك خا

 . هتاجاحل ن

 : هتلاغ 6

 29لوغ هتلاغف

 . هتكلهأ
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 نريفزلا والحلو حاب نإ فاه دكلاز ةنامألاو ٌرسلل ناك

 - وه اذهو . هيلع هآدرو . هذخأب هل فرّتعاو : اليوط هقيدص كحضو
 ظ . كنتهتلاو راتهتسالا ىف لب «نوبناو ةعالخلا ىف فرسي . عيلخ نجا. لبشلاوبأ
 ناك هل تثدح رداون لب ٠ بسحف اهيكحي رداون ال . رداون بحاص كلذ عم
 . هراعشأ اهيف مظنيو اهيكح

 عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا نب (''هللا دبع

 « ميعنلاو فربلاو ةيلحلا ىف ؛ ىشن :نيمألاو ديشرلا ريزو عيبرلا نب رعي
 ) هسفن السم ةعيبطلا ىلع هأوقي ناكو« رعشلا ن . ىحسأ ىح هفيقثتو ه.ميلعتب هودأ ىرعدقو

 فيرظ عوبطم هرعش جرفلا وبأ لوقيو . ادعت الو هيف فلكتي ال « ازتيجس ىلع

 ناك اعورطم ًارعاش ناك امك : لوقيو ٠ معنلا دالوأو نيفرتملا راعشأ نم بهذملا 3
 هتّمعل ةيراجي قلعت هنأ ءانغلا هملعت ببس نإ لاقيو . ةعنصلا ديج اًنسحم امينغم
 ةلعب اهءزاي ناكف « اًمبح هبلق تفغش ٠ جيلاتستع ىمست « ءانغلا نقتت تناك ةيّنقر
 ىتح «راودألاو تاوصألا نم هّنسحنأ ام اهبحاوص نعو اهنع ذخأي ناكو ٠ ءانغلا
 قحسإ لاثمأ نينغملا نم هتيب ىلإ نوفلتخي نم مزالي راصو . قذحلاب هل نررقأ
 رشخسب نى ثراحلا ىراوج ناكو . هذخأي نأ نود اتوص مه كرييال داكو : ىلصوملا
 . ءانغ نم نهدنع سيأ ام اهب ىراوذلا ىلع نحرطيف هراد ىلإ نلخدي دمحم هنبأو

 هترهش عفترتو ٠ هيف ًارهام يفد لب « ءانغلاب فقثتي نأ هل حاتأ كلذ لكو

  قئاولا هبلط نم لوأ 0 ع هيناغأ عامسا هنوبلطيف ؛ ءافلخلا 33 ىلإ هناسحإ قف

 نأ نم ىورسي ام كلذ نم « امبرط هألف اهيف ا . اهب هحدم تاوصأ هيف هلو
 نم اًييرق راص املف . نينغملا نم ةفئاط عم هبلطف هب ملأ ضرم نم قوع قئاولا
 ىلع هيلإ هقيرط ىف امهلاق نيتيب اًينغم درع لعد يرم هرم عمي ثيحب هسلجم

 : طمنلا اذه

 دب يس ا هس سول ب ومسلم م
 ك0

 اهدعب امو 57“ ص تارايدلاو 5/٠" ىاغألا هراعشأو هتايحو هللا دبع ىف رظنا )١(

 . ١١٠ ص بادآلا رهز ليذو دادغب خيراتو ١١١ / 7 ( ىماسلا ةعبط )



 ا

 3 # 3 0-5 ٠
 داحلإلا ىود ترهف تقعيضأ كب ةمال ا كو ملسا

 2 7 مت

 دالوألا» كلاومألو سفنلاب ةّيِذَأ لك َكَْنَقَو عيطتست ول
1 
1 

 صمقيو 3 لاومالاب لكوتملا هذدعب نم هرمغو 2 هتالصو هزئاوك هرمغد قئاولا ناكو

 اهب هينغي ناك ةريصق حئادم اًضيأ هيف هلو «رابخأ ضعب كلذ نم ىناغألا بحاص

 : لوقي هيفو « ابرط زتهيف

 رم نيف هلا لاطأب 2ىضترملا ٌمامإلا هلا َمركأ

 هرجفلا انافكو رماع لأ انل ةاسقنأو هللا 0

 نيقباسلا راعشأ نم ريثك لزغ ىف امهدعب نم رصتنملاو نيتفيلحلا ىنغي ناكو

 هيلو ف اللا ىراودا نم اهريغ قو جيلاسع ى همظن ىذلا هلزغ نم ريثك فو

 . هرعش نس ريثك ُْق ىغت تناكو نيقملا يعل ةيراج حيباصم نهتمدعم فو

 ىراصنلا عيب مزلي ناك هنإ لاقيو « ًاديدش اًممايه هبلق اهب ماه ةينارصن ةيراج ىهو

 : لوقي اهيفو « اهب افغش اهلجأ نم 5 ق
2 

 نوومشب لكم دع 8 ديجلا نك أرك 7

 لثم تارايدلا نم ريثك ركذ ددرتي ام ةيحسملا دايعألا ا هلزغ ف ١ د درتتو

 34 هقافر صعب 2 [سهايأ اههدف لزني ناكو 6 دادغب نم بيرملا اطوق ريدو نجر سم ريد

 بارشلاو فصقلاو نوما اذه نم 500 6 نودجس سيو كوفصقيو كوب رشي

 : لوقي ذإ « اطوق ريد ىف هبحص ضعب عم

 ل 7 3 97 م - ش ل .ى-

 ابركلاو نازحألا َىبلق نع حازأ  اًبرط ىل تجيه دقل اطوُق َرْيَد اب
 م 0# ٠ ف ع ٌْ ٠

 رم ص 2 2# ه ص

 ("ابشنلاو لالا ىناصتلا ىفاوقفنأب اوكلم اه فصّقلا ىف اولذب ةيتف ىف

 )١( راقملاو لاملا : بشنلا .



 وا

 : ةريدألاو عيبلا ىراوج نعو ةينارصنلا هتبحاص نع ثيدحلا نم ريكي وهو
 ؛ بجلا تا رغب نوهعم ىجب نأ عاطتسا وأ ىبمتيو اعيمج نهعبتي هبلق ناك اغأكو

 ريدلا ىراوج ىدحإ ىف هأوق نمو «٠ نيح ىلإ نيح نم كلذ هل حبتأ وا وأ
 : فلاسلا

 ايرع الو مهنم ًامجعال سانلا ىف اهبش هل ىنيع تأر اه نداشو

 ايّرَحاو : تيدان ًاضرْعُم ىضم نإو 2 ابّرطاو تيدان البقم ادب اذإ

 نم اهيف هرماخي ناك امل « ةقتعملا ةريدألا رمخخ ىوس بحي ال هنأب ًارارم حرصيو
 نهاري نمو تالتبتملا تابهارلا ةيؤرب هركسو ةيقيقحلا رمحللاب هركس : نيركس
 نيكرك ىمست نهارتق نم ةيرق رمخ نع ثدحتي هلو . تانتافلا ىراذعلا نم كانه
 ”"ديع لبق دحألا موي 2 عمي ىذلا ىحيسملا ديعلا وهو نيناعشلا موي نعو

 ؤ ظ ] 0 حصفلا

 نيكركب تَقّتُع ةرهق نم  نيناعشلا موي قاحبصا الأ

 ىنيد ىوس نيد | اوّلوت نإو فلك مه ىىلق سان 5

 هذه نم وهو هنو ىف ةمشحلا نم اًئيش هسفنل بدي نكي مل هنأ قحلا نمو
 رشاعي هلثم ناك هنأ عم كاحمضلا نب نيسح ا نم هبشلا ديعب « لسبشلا ىبأب هيبش ةيحانلا
 ديفح ناك هسفن وهو ؛ (ىنليم م تناك ةرشعلا هذه نأكو ؛ ءارمألاو ءافلحلا

 نم قيفي ال ناك هنأ ن رم كلذ هءاج امبرو . ةيطارقتسرأ وأ ةعيفر ةرسأ نمو ريزو
 مايأ ادع ام هرهد نم موي لك حوبسصلا برشي ناك هنإ جرفلا وبأ لوقي ذإ ؛ رمحلا
 طبهيو فسي هلثمو . هليا ناك كلذكو « ناركس هراهن وهف ٠ ناضمر رهشو عمجلا
 لزغ بحاص ناكو : هنع لوقي 0 انيأر اذإ بجعن ال كلذل « تاّيندلا ىلإ

 . عمو . « ةعالخلاو وهللا لهأل عابستالاو تاناحلاو تارايدلا ىف حرطتلا ريثك نوجمو
 ريزو تايزلا نبا نأ ىورديو ؛هيرصاعم نيب هب رهتشا قيقر ريثك لزغ هل كلذ
 لاقف . كرعش نم ايش ىشاشنأ : هل لاق رثنلاو رعشلا ىف اعراب ابيدأ ناكو قئاولا
 - اذه ذه لوقتأ : هل لاقف « هرعش كدشني نم ناكمب تسلو « تايبألا ضعبب ثبعأ امنإ
 ظ : لئاقلا تنأو



 ع

 كافكل ريخألا تيبلا ريغ لقت ملولو « ًارعش مهقرأو سانلا لزغأ هللاو تنأ
 جيااسعو وه اهيف ىنغي ناك ةريثك ًاراعشأ ىناغألا هل ىورو . ًاديحم ًارعاش تنكلو

 قثاو اولا امل تر ىلا مارد نمو ٠ ةينعمو رصعلا تاينغم م امهريغو حيباصمو

 : هأوق اهب ان نيح اديدش اًنبرط

  شْلَج ىتح هل ًالالجإ ثق - ّدقلا قاثأ روز قب
 نسلتخت اهيف حاورألا تداك ظ ةعاس ًاعيمج انقناعتف

 - سْسَعلا تفخام ليللا مالظ ىف كلا م

 شفنا ىم حورلاب ذخآ ىوهلا نكلو تفخ دق : لاق
 لا
 هم 2

 سبق هيدخ رون نه هلوح  هتيشم قف 0 فراز

 هلامجو هسفن قررقسملاو قوش مايهلل 590 اهرطاوخ ف ةعيدب ةعطقلاو

 « ىييسوملا رفاو رعش هلكدللا دبع رعشو. اهاقيسومو اهتغايص ىف اًضيأو «ءىضولارحاسلا
 5 ىراوخللا ناكو «برطلا تال 7 ىلع هعقويو هينغي ناك هنأل ىعيبط ءىش وهو

 : ةيلخادلا هناذآ هبق كريشت 6 ىقيسوم قسل ف هع ناكف 6 هن كلوذغي هأوح نم

 ظ رعشلا ظافلأ اذإاف «ء نار ار دآلا لك نم هيفصت ةكرش « "ىيسوملا نذأو ىغملا نذأو رعاشلا

 ق ال فارحنا الو جرع الف « ةقدلا دودح لعيأ ىلإ امحلت هيفاوق عم ةمحاالتم

 . ماكحإلاو ماجسنالا من دإ كر رح ق الو فرح ُْق فارحتا الو جوعال لب ظفل

 نازوألا ف رخآ رثأ هقفاري ناك تاكرحلاو فورخلاو ظافلألا ىف : ىيسوملا رثآلا اذهو

 لقو أ هنناغأل رفود ىبح ةرمصملا ىرخألاو ةءو زج ا نازوألاب فغّشس هللا دبع ىرن ذإ

 . ةيقيسوم ةقاشرو ةفخ نم ديري ام لك اهضعبل



 اا

 فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ىلا ةفرثملا تائيبلا ىلع ةروصققم تناك امنإ نوهناو وهللا نم ةجوملا هذه
 مو ؛ءارعشلاو سانلا نم اهيلإ فلتخي ناك نمو ةريدألاو تاناحلا ىلعو فرتلا اهدسفأ

 ملف ىرخألا روهمحلا روطش امأ روما نم اليئثض أرطش الإ نوفاؤي اونوكي
 فظش فرعت تناك امنإ ؛ ء مإلاو رمحلا قف سمغنت تناك الو فرثلا فرعت نكت
 اهلعج ام « ةايحلا ءابعأ لاّمحا ىلع اهنيعي اه اهيف دجتو هللا ىوقت فرعتو شيعلا
 هقفلاو ثيدحلا لهأ عامس دادغب ريغو دادغبب دجاسملا ىف ظاعولا عامس ىلإ فرصنت
 نوعدي امو كاّنسنلا» ظاعولا تاملك مهناذآ ىف ىودت مناد تناكو .. ريسفتلاو
 باوث نم هرظتني امو ناسنإلا ريصم ىف ريكفتلاو مثالا اهعاتمو ايندلا ضفر نم هيلإ
 ريثكل ناكو « ةطرفم ةرثك ني ريثك ظاعولاو كاسنلا ءالؤه ناكو . ةرخآلا ىف باّمعو
 نع هب نوثدحتي ام عامسل اهيف مهوح نم سانلا ريدتسي دجاسملا ىف تاقلح مهنم
 لك ىو . لاوهأ نم هيف نوكي امو رشحملاو نانحلا مينو راثلا باذعو ديعولاو دعولا
 مههعفدي 1١ ةرثادلا مثألاو ءايبنألا ريس نم سانلا ىلع نوصقي اًصاصق مهنيب دجن ناكم
 مهيف سحتف ظاعولا» صاصقلا ءالؤه تامجرت أارقتو . حلاصلا لمعلا ىلإ ًاعفد
 المع مهنم صح ىلع لاووأ ةمنلخ ضرع املك 00 اًمعروو اقداصاسنامبإ
 بيطلا ماعطلاو نسيللا سابللا ىلع ةنشحلا هتايح ًارثؤم «رارصإ ىف مضفر اًبصنم وأ
 نم لسمأ ام بناج ىف ايندلا عاتمل راقت>او دهزو عوشخ اهلك ةايح ٠ دراملا ءاملاو
 اب ًاركذمو اصاقو اًظعاو روغثلا ىف شويحلا قفاري مهنم رفن لظو . ةردخالا عا“
 7 فورعم وه امو ىلع ؛ ميظع باو نم نيدهشتسملاو نيدهاجملل هللا ”دعأ
 ٠ صق اذإ اًسيلق سانلا عشخأ ن ٠م ناكو « ”اثه ةنسا قوتملا ىربطلا نمل ىبأ

 ةعور هتكردأف ( ماشلا روغث نم ) سوسرطب سانأا ىلع صف هنأ هتوم نع ترردو

 0 ولا نم هيلع اًنيشغم رخف هتوكلمو هتمظعو هللا لالج نم فصي ناك امم

 5 . ه./م ىكبسلا ةيعفاشلا تاّقبط 600



 ىو

 كلذل اوناكو « زارطلا اذه نم اوناك اعيمج ظاعولاو صاصقلا نإ انلق اذإ غلابن الو

 قال « دهزلا نم ةداح ةجوم او رشني نأ اوعاطتسا دقو « ةماعلا بولاق نم نيبيرق

 ىلإ نيح نم لقألا ىلع «ةيطارقتسرألا تاقبطلا ىف اضيأ لب ءاهدحو ةءاعلا ةقبطلا

 هبقاوعو ملظلا نم ًارذع كاذ وأ ةفيلحلا اذه ىدي نيب فقي اًظعاو ىرن نأك «نيح
 ًارذنم اًفوخم وأ « لئازلا ةايحلا عاتم ذمبسنو هللا دنع ام ىلع لابقإلا ىلإ اميعادو

  ناكن يح ى ةماعلا توق دهزلاو ىعيبطو . مقملا مب هل ارهل الا تادعلا نم هدعب امو توملاب

 مهسفنأ نوهحلا ءارعش ىبح « ءا ارعشلا رثكأأ هيف مظنلاب قلعتي نأ  ةصاخلاا توق نوجا

 ىضاملا رصعلا ف ساون ىبأ نع فورعم وه ام وحن ىلع ًاريثك ادهاز ًارعش مهل ىرن
 امث « اهفطاوعو اهرعاشم ءاذغ هيف دجت ىذلاو ةماعلا هبلطتت ىذلا رعشلا ناك دف

 هنع اوععس اذإ ءافلحخلا ناكو . ةريثك تاعوطقةءو دئاصق هيف نومظني ءارعشلا لعج

 لكوتملا نع ىو ام وحن ىلع بارش سلجم ىف اوناك ول ىح رثأتلا مهبلغ اًئيش
 هياع لدخد ىضاملا ىلصفلا ىف هل انمجرت ىذلا ةفوكلا ىف نييولعلا بيقن ناسمحلا نإف

 : !7هدشنأف ٠  بارش سلجم ىوهي
 و 4 ريرت همو 1 2 و 5 َِ 0 1 ٠

 م وك ع ف و 3 1 | 1 و

 اولرنام سئباي ارفح اوعدواف مهلقاعم نه زع دعب اولزنتساو
 ربو 1 2 ا 0 و ّ و 1

 للحلا»و تناجيتلا»و ةرسالا نيأ اوربق امدعب نم خراص مهادان

 لتي دودلا اهيلع هرجولا كلت مهلءاس نيح مهنع ُرْبَقلا حصفأو

 اولقتناو نرلهألاو رودلا اوقرافف بوت خلل اًرود اورمع املط دق

 ىو هايج هعومد كلب ىبح اليوط ءاكب لكوتملا ىحبو هتظعوم ُّق ىضمو

 رثكي ناك نمي . هدشر ىلإ باث امنأكو «٠ بارشلا عفرب رمأو . هرضح ”نم
 نعزتعملا نبا لوقيو . ةروهشم ةدهازلا هيبأراعشأو ةيهاتعلا هرعش ىف ظعولا نمر صعلا ف

 نبالا امأ« ةيودشلا ب هذم بهذي نيددلا ثيبخ ناكو رهاظلا كسان ناك هنإ بألا

 اهلهتسي ةيئاح ةظعوم هل ىورَديو ٠ ةهرب ءاضقلا ف انعرو نيدلا حيحص ناكف
 0 داوقب

 )١( بهذلا جءرم + / ١١. ) ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟ 54" ,
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 و 03 ع و 6 يت ه رس +

 حونيو البلا بابساب ثبي حولي ٍداوسلا ف بيش كعارا

  ليلق امعذ « ةوقب قدي أدب دقو . توملا سوقان بيشلا نأ ىلع رودت ةظعوملاو
 هل نإ لوقيو « ةلزدعملا نم زتعملل ًارصاعم ًارعاش ىنايزرملا رك ذيو . حورألا قهزةس

 مث « لازنعالا ىف نيفورعملا نيأدبملا ديحوتلاو لدعلاب لوقلا ىلع اهيف ضحب اراهشأ
 . هدعب امو توملا نم فيوختو :ىوقتلا ىلإ ةوعدو ظعاوم اهلك ١7 اراعشأ هل ركذي
 ىف اومظن امه ًاريثك رملا ءارعش نم مهءارو ندو وهللا ءارعش نإ امنا انلق دقو
 تايبأ ضعب نه هراعشأ واخت وأ هناويد ولخي ملل انمجرت نم رعاش داكي الو « دهزلا

 مرا م ادحأ نلعلو : ريث5 دهز ىثورأأ نباو ىرب ,وذصلاو زتعملا نبا ناويد ف « ةدهاز ]

 6 هدئاص#و نم ةعبللب ةد.صق 2 ىفورأا نبا اهعمر 1 رصعلا ادله 2 كاهأز 3 ةروص

 : "7 ةيلاتلا تايبآلاب اهنم ىتكن

 ادرفنم ليلا مالظ ىف ادمصلا دخاولا وعدي تاب

 كلا عْذْلَت 2 تتاقرُح وتفاخُم نم هاشح ىف
 : ظ

 ادرطاف نّْيَعلا ٌمُْمَد حس وهب ديعولا د اك
 َِ ا 3 3 0 . 0 او
 الغ ففاحخأ امه ىجد ىللما .ىعتس اب . لئاف

 ِ 8 ني - م 0

 اددلع اهضعب ىبصصحأ تسل  تفلس ىلا  لقائيطخو

 ادقتعا ام اس ىلق حيو ترظنامه هَتاس ىيع حيو

 ىرجم ا ىلانلا نرملا رقخاوأ ذنم أه أ كت دعا دهزأا نم ةداحلا ةجوملا هذهو

 لصف ثيدح ىلاثلا لصفلا ىف انب رمو « ةقباسلا ةجوملا ةديلو دعت « ةيفيص ةجوم

 لصتتي امو ةيطلإلا ةبحلا ةركف ىلع تماق اهنأ فيكو اهتاموقمو اهروطتو اهتأشن نع
 ىف ىضمتو . اًنصلاخ الكوت هللا ىلع لكوتلا نمو تاذلا راكنإ نم ةركفلا هذهب
 نم لوأ وهو « فوصتلل ىيتحلا بألا "دعي ىذلا ىرصملا نونلا وذ اناقليو رصعلا
 ىلع موقت ىبلا ةيفسلفلاو ةيملعلا ةفرعملا نيبو اهنيب اًقراف ةيفوصلا ةفرعملا نع ملكت

 )١( ص ٠4م8 ص ءارعشلا رجعم  7١رظنأو 419 .

 )١( اليك لماك رشن ) ىورلا نبا ناويد (
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 ىهف « ةدهاشملاو فدشكلاو بلقاا ىلع ةيفوصلا ةفرعملا موقت نيح ىلع . قطنملاو ركفلا

 هأوق ندو م تاماقمو لاوحأ الو َ نيم دخلا كاردإلا لع 0 ةنطاب ةقرعم

 0 بطاخب

 ىراطؤأ كبح قْدِص نم َتَيِضُق الو ىّتبابَص كيلإ تتام امو تومأ
 ع ْ 8 2

 ىرارضإ لاطوأ كيف ىمقس لاط نإو  هثئبأ الام كيف ىبلق لّمحت

 انب رء امك « ةيهلإلا تاذلا ىف ءانفلا ةركف عيذيف ىاطسبلا ديزي وبأ هفلخيو
 اجا اه 6 0-0 اهتابغر نع 0 0 اهب دصقيو « 0 اذه ريغ

 1 لثمب ة ةيناب رلا تا َْق ا نع رسبعي هأرنو

 م 6 ع ل

 رثكي ناكو ٠ فوصتلا ىف نيديرملاو قرطلا ماظن خيسرت ىلع 1 ىذلا وهو
 , ىرونلا نسحلا وبأ هرصاعي ناكو . هظعاوم ىف ةمهوملا تاحلملا تارابعلا نم

 .. تاذلا ىف ءانفلا ةركفو ىملإلا بحلا نع ريبعتلا نم هراعشأ ىف ريكيو « ًارعاش ناكو

 : (7هلوق لثمع ةيلعلا

 ظ ظ 0 هَ ى 6

 رطاف مئادب اهيف ِةَّمِص ىلإ ارظان تنك نإ قحلا نيعب لمات
 ا ْ #َ 0007 م ى7

 ةيئابرلا ةمملا ىف ريثك رغش هلو ٠ صاوتخلا نودحتس نيسحلا وبأ اناقليو
 ءانملا 3 3 ق كلذكو « قوش هلئاع ال قوشو دجو هلئاع ال دجو نم اهبحصي امو

 نم ءىش ىأ ساسحإل لضف ىأ فوصتملا ف حبصي ال ثيحب هللا ىف قلطملا

 ةيغر ىه ةدحاو ةبغر الإ قبت م تابغرلاو تافصلا عيمج هيف تينف دقف . هلو

 . ن7 لوي ؛ هرمأ نم ىش لك هيلع كلمت ىلا ةينابرلا تاذلا ىف ءاحمالا

 )1١( ص ىملسلل ةيفوصلا تاقبط 7,١ . )*( ص ىملسلا ١٠١٠
 ص ىملسلا (؟) ١١١8 ) )4ص ىملسلا ١85
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 حزمبو وهلي قلخلا ركذب ناكو ىبح لبق ًايلاخ ىداْؤَف ناكو
٠. َ 

 َ.

 حرفأ كريغب ايندلا ىف ثنك نإو  ًابذاك تنك ذإ ا
 لمَ ىبعب ىنْيَع نع تبغ اذإ اهرسأب دالبلا ىف ءىث لك ذو

 دب ردال ىدلا ديرما : : لوي ناكو 4 ىراب ذ دو رلاىلعوبأ نيمهملا دينحلا ةدمالت نمو

 يع « ةيمإلا ةدارإلا ىف تدارإ ىنفت ىدلا وه هنأ ديرب « هللا دوأ امالإ هسفن

 حربي كئانف نع هارأ

 ىف هرعش نمو ًارعاش ناكو « هللا ىوس نوكلا ف ميش فوصتملا وأ ديرملا سحب ال
 : : (7١نوكلا ءانشأ نم ءىس ىأ سص- نع هح)ور بايغو ءانملا ةركف

 تعطقت ءاكبلا نملامتي ىتحح اهلك نع اهلكب كيلع ىكبت ها ار ها د ِ َ "ساقأ ام اهكُذُم اهيف نأ رل تعمجأ دق اهّلكب كيلإ ىحور
 ناتركفلاو .اهبرا سفنلا صلخت ىتلا ةبحلا ةركفو ءانفلا ةركف نالححي ناتيبلاو

 تايغلاو ءانفلا ةركف ىلإ ىهتنت تاذلا ركنن ىلا ةيحناف ٠ تريلا ق نالخادتت
 رابك نم نينثال نةرعلو ٠ ةيلعلا تادذلا 0 : نابوذلا الإ ةرطاخ لكو سح لك نع

 لت -.ثلاو ج”الحلا امهو ليصفتلا نس ىشب ةفوصتملا

 جرلخا 5
 3 لاشيو ستالحلا مما فو رعملا روصنه نب كيلا وخ دينحلا ذيمالت رهشأ

 نس ناكف ل امأ نطملا وأ فوصلا جلخ ا دا ناك ىذلا وه هابأ نإ
 ىرتستلا الهس مزلف : ع ةنيدم َْف شن دقو « فشحلا نيدلا َْف لخدو ملسأ

 بهذلا تارذشو ٠١١/6 ةرهازلا موجنلاو م6107 ص ىملسلا (1)
 هراعشأو هرابخأو جالحلا ةمجرت عجار 00
 7. 7/١ هيوكسم خيراتو ىملسلا
 بادآلا ىف ىرخفلاو 5م ص تسرهفلاو

 ١١١ /م دادغب خيراتو 5 ص ةيناطلسلا
 ةلمكتو ريثألا نباو ١١7٠ ىربطلاو
 ناكلخ نباو ٠6 ص ىربطلا خيرات

 عبط ) جالحلا زابخأ باتكو ؟6* /؟
 ىنالسإلا فوصتلا ى باتكو ( سيرأب
 ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحلا عبط ) نوسلكينل
 سيرابب نوينيسام رشن نيساوطلا هباتكو
 . هنع نوينيسام باتكو



34 

 نع ذخأ ىذلاو « مدنلا رصنع ةفوصتملا دنع ةبوتلا ىلإ فاضأ ىذلا « قوصلا

 . ءدبأا لنه مهيف ىللجتي هللا نأكو ٠ نينمؤملا سوف لحم روذلا دومع ةركف ةعيشلا

 هنع ذخأو دينحلا بحصو فوراعملا نم ريثكب ًادوزم حبصأ نأ دعب دادغب مدقو

 ى عقوو « ًاديدش اًفارسإ فرسأو اهيف غلابو : ةمهوملا ةنانطلا هتارابعو هتاحطش

 لامكلا ةبترم قر هنأو « عفرأو فوصتلا ملاع ىدينحلا نم لعأ هنأ هسفن
 ملح املاط ىلا

 ةكمب ماقأو جملا ةضيرف ءادأ ىلإ اًنهجتم ةقرافو . اهكردي نأ نود اهغولب دينحلا

 . ءابطأ رهشأ ىزارلا ركب ىلأ ىلع هفاوط ىف فرع ناءالبأا ىف فوطي ذخأ مث ء ةنس

 هتالحرو هفاوط ىف قمعتو « ءايميكلا ملعو ةينانويلا ةفسلفلا ى هيلع جرختو رصعلا

 فو . تايجنرينلاو ةذيعشلاو رحسلا نم اهب عيشي ام ىلع اهيف فرعتو « دذملا غلب ىبح

 « ةيناثلا ةرملل جحلا ةضيرف ىدأو . مهتديقع مهنع لّدمتو ةطمارقلاب قحتلا هتدوع

 قاماملا لمحت اذإ دهازلا نأ ىف هءارآ اهب رشني ذخأو ةرجهلل 548 ةنس دادغب ىلإ داعو

 | ةعيفرلا ةجردلا ىلإ ىهتنا ةينضملا تاضايرلاو تادهاجملاب هسفن ”ىصِي لظو مالآلاو

 كلذبو « هيف هللا اهاو-س ىلا ةيهلإلا ةروصلا ةقيقح هسفن ف لشمتي ذإ اهيغتبي ىبلا

 ريغ « اليوط ةركفلا هذه ىف دينحلا هذاتسأ هلداجو . ءاوس ةلزنمب قح او وه حبصي

 مالكلا نمو تاحطشلا نم رثكمي ذخنأو « هلوح اوعمتجا قيدليرملا' قمن .قيرتقك نأ

 ىلبشلا نإ لاقيو ءىهللا انأ)لثم نم هرصع ةفوصتم ىلع ىتح جورحلاو رفكلل مهومل

 .قحلاب تنأ لب : هل لاق دينحلا نإ لاقيو: قحلا انأ» لثمو « هللابتنأ لب : هل لاق

 اهملعت ىلا ةيئاميكلا تاطولخملاو تاذيعشلا ضعب كلذ ىلإ فيضي ناك هنأ ودبيو

 هو.مهتاو ةلزتعملا بير هب تطاحأو « دنهلا ىف اهملعت ىلا تايجن رينلاو ىزارلا ىلع

 هيف لظو ٠١١ ةنسانجسلا ىلإ قيسف « ةلودلا لاجر هيلع ءاهقفلا راثأو « ةقدنزااب

 . ءاشي نم عم لسارتي نأو ردا و زي نأب اهيف هل حمس ناك « تاونس ىفامن

 اعدف « نجسلا نم هاصلخي نأ رصن هبجاحو ردتقملا ةفيلخلا مأ,بغش» تلواحو .

 تاسلج تدقعناو ءهتنك احن ةعبرألا بهاذملا ةاضق سايعلا نب دماح ذئنيح ريزولا

 « كلذ ركنأ هنكلو « ةوبنلاو ةيبوبرلا ىعدا هنأب اودهشو ٠ دوهشلا مدقتو « ةمث احنا

 هذه لعاو . انعرش اهؤادأ بجاولا ضئارفلا نم سيل جحلا نأب لوقي هنأ هيلع تبث

 نم اهاسأ انكر رك دقن هبالصب ىوتفلا ىلإ ءاهقفلا تعفد ىلا ىه ةمهتاا

 تادهاجغاب هتلزنم لثم غلب ىذلا فوصتملا 0 نكي مل هنأ ودبيو . نيدلا ناكرأ
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 هنع انعفار ضئارفلا عيمج نم هللحي ناك لب ؛ . اهدحو جحلا ةضيرف نه ةقاشلا
 نأو ةطمارقلل رس اعد نوكي نأ نكمملا نمو .قحلا ايواسم حبصأ ذإ فيلكتلا
 ىلاثلا ق هيلع مكحلا ل دقو . هبلصو هنجس ف بايسألا نم ةوعدلا هذه نوكت
 « هالجرو هادي خطت م طوس فلأ برضف مث. ةنسل ةدعقلا ىذ نم 0
 , كانه هب فيلطف ناسارخ ىلإ لمح م . رسحلا ىلع نيمود بص هسأر رف

 اوذحأو ناسارخم ىلإ هوديرم برهو . ةلجد ق اهدامرب ىلأو تقرحاش هتنج امأ

 سرفلاو برعلا ةفيصتم نيب لايجألا رم ىلع ةدلاخ تلظو « هاركذ اهب نوحي
 0 . كرملاو

 هتقدنز ىلإ نوبهذي مويلا ىبح هرصع ىق سانلاو ءاملعلا ضعب لعج ام مهأ ناكو
 ىف كلذ ودبي انك ههي زنتب قااحلا ىف نمؤي هنأ رهظي ناك دّتف هقدلخو قلاحلا فق هتيرظن

 هكسمت الو راصبألا هكردتالو بولقلا هب طيحتال ىلاعت هللا نإ» : لثم هل ةريثك تاملك
 لخدي الو ركفلل لياختي الو ماهوألا ىف روصتي الو تاهحلا هيوحت الو نكامألا

 تاقولخلاب هيبشنلا نع قلطم هيزنت اذهو « فصولاو حرشلاب تعدي الو فيك تحت
 ىف تءبطنا مالالاو قاشملا لمحت ىلع لبقأ اذإ ناسنإلا نإ لوقيف دوعي ناك هنكلو
 قوف هنأو هتاقواخم ريغ هنأب هناميإ عم « هيف ىَرس هللاف « ةيهلإلا ةروصلا هسفن
 « هنيعب وه سيلو « هل ةروص وهف « قحلا انأو هللا انأ :هلوق ىبعم وه اذهو ١ ءىش لك
 نيتملكلاب قطني هلعج ىذلا وه :هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» : ميدقلا رثألا امنأكو
 ىف ىلجتي اك « هيف ىلجتي هللا نأ ديري امنإ] « امهرهاظ ديري ال وهو ؛ نيتقباسلا
 ل وهو . هيف هلا كمارو الإ انيك كارا لون نانا هنعرلا انه نمو هقلخ
 توسانلا ةيرظن نم اًضيأ اهدمتسا دقف هدحو قباسلا رثألا نم ةيرظنلا دمتسي
 حورااوهو توسانلا داحتاب نمآ ذإ :حيسملل ةيئانثلا ةعيبطلا نافلؤي نيذللا توهاللاو

 . ناسنإلا ىف هتروصب هللا رهظي كلذبو « ىهملإلا حورلا وهو توهاللا ىف ناسنإلا

 : نيساوسطلا ىف لوقي ذإ كلذب حرصي هارنو
 قاتلا فنفأل“ [2 ره ةنيمات يطأ نع ناكل

 براشلا» لكلا ةروص ىف  اًرهاظ هقلخل ادب مث
 ص رب36 ل

 بجاحلاب بجاحلا ةظحلك هقلح هنياع كَقل ىبح
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 مهف ٠ هتيرذ ىلإ ثلاثلاو ىناثأا نيتيباا قو مدآ ىلإ لوألا تيبلا ىف ريشي هيه

 2 كلنع قدص ام جالحلا ىلع كالذ قدصيو «توهاللا رارسأ رهظس توسان امعيمج

 « هللا انأ وأ قالا انأ : انمدق اك هسفن نع لاق انه نمو « ىسيع ىلع نيحيممملا

 امهنأو نيتعيبطلا نإ لاصفنالاب رعش ةرات اهيف وهو «ةنانط تارابع ف كلد لسمو

 « ةهج لك نم ىلختملا ةهج لك نم ىلجتملا كنإ مهللا » : هلوق لثم ىف ناجنتمت ال

 نإف « كقم ىمايق فلاخي ىن كمايقو « كقحب ىايق قحبو ىحب كمايق قح

 انجازتما ناتجزتمم امهنأب رعشب ةيناث ةراتو : « ةيترهال ىحب كمايقو ةيتوسان كقح ىنايف

 ا
 ش (

 ه رت و سوما ٠

 لاح لك ىنانأ تنأ اذإف 0 ءىش كسم اذإف

 نمآ امك طبضلاب هيف توهاللا لس انأك وأ «هتاذ ق هللا 35 هنأكو

 ِ لك ف هراونأ عشتل ىح هيف لحي توهاللا وأ ةيهلإلا حورلاف « حب تسلا حف نودكيملا

 : هأوق لثمب كلذ روصو 0 ةنايك

0 ٍِ ّ # 

 ىسفن ىف كناك ىبح ىنفشاكت يىسدقاي كلك لك لكب تيوح
 ظ ظ 89

 ىنافجأ نم عومدلا ىَرَج لثم ىرجت بلقلاو فاغّشلا :قيبا تنأ

 نادبألا ف .جاررألا 2 لل اننا فرح ةيقلا كد

 ةفاقثلاب فقثت هنأ دكؤي كلذ لكو « لولحلا ةملك هناسل ىلع ىرجت اذكهو

 لك نأ هسفن ىف رقنساو ةنسيب ةفرعم حيسملا ةعيبط نم اهيف ليق ام فرعو ةيحيسملا

 ى افينع أداهج دهاج فوصتم لك ىلع قدصي هيف توسانلاو توهاللا نع ليق ام

 داحتالاب ة ةوق ق 55 ىح : هبلق نم فاغشلا هيلع كلت ةبح هتيحمو هبرب لاصتالا

 ش : لوقي هلعج امن 6 ةعم |

 ندي  ةنللح. ناكر دق .1نأ 5 د 2 وها كانا

 اَنتْرَصْبَأ ٌهَْرَصْبَأ اذإو ُهَتْرَصْبُأ ىسْرَصْيأ  اذإف
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 هنآ ودان < :قاحلا عيمج قوف بتارم ملسو هيلع هللا ىلص ”لوسرلا عفر دقو

 هتروصب ال ةقيقحلا كلتب ًادمحم نأو + ةيدمحملا ةقيقحلا ةركفا ذعأ نه لوأ
 راونأ عيمج هعيباني نم تر ىذلا رونلا وه ذإ ماعلا اديه دعب ةيداتسللا
 ةرابعي وأ « دوجوم لكا قباسلا ىضاّتيفلا هنعْبسنو هلك دوجولا ادبم وه لب ء تاوبنلا
 . دوجولا ةيراسلا ةيحلإلا ةمقيقحلا وه ىرخأ

 هدقفت ىلا هتوثنو ركسلاو بلقلا ىف لعتشملا هبيطو دجولا تاملك هدنع رثكذو
 دوجو سفن وه هدوجو نأك ىريا ىح .هساوح ميمج هيف ىفت ىذلا ءانفلاو هيسعو
 : لوقي كلذ 3 : ا تاذلا

 رفكلا نم نيفراعلا ةالص نأب 2 ىرهلا هدهشي نيح اَنَح َدَماَشف
 هبح ىف نيرهألا ىليو ىناعيو فوصتملا دهاجي نأ هدنع قوصلا بحلا لامكف

 بيغيؤ «هب هتودلا هدأ نيح هركذ دنع بيغيأ ىح هحيبستو هبوبحم رك د ةموادع

 نأب نمؤي هلعجت لاح ىلإ فوصتملا لصي ذئنيحو .هلك دوجولا نع بيغيوهبرر نع
 . فيلكتااهنع عمن رد لاخلا هذهىلإ لصينيح ةزأ كيرد وهو ؛ ءرفكلا نم هلاثمأةالص
 لهأو ةذوصتملا نم ةقيقحلا لهأ نيب دا ”دعأ ىذلا وه هنأ حضتي كلذبو
 ىبح هه نمل نم ةالغلا دنع هدعب اًمئاق ماصفنالا اذه لظو . ءاهقفلا نم ةعب «ريقلا|
 ريوصت : ديعسيو ل ىرجطا سماحلا نرقلا ق : ىلازغلاو ىريشفلا هقتف قر
 هتاجانم ضعب ف 0 لاَقُث ل آو لاوط لاوهأ نم اهيف لحمت< امو هتادهاجم
 كيردتو اع انأو .... .:ىرت الددعرت . مل الو للعلن ت تنأ ٠ :. ةيلعلا تاذلا
 تيضرالا ا : هتاسارلا رمدتسا كنق رار ها ميسن حئاور نم
 0 ل رحأ ن "ا ةقر طب ب وأ د نم ةددملب طا را تهد ل 0 3 هكا

0 
 : هتادهاحم فىصو ُْق 0 هو . )ع ىبع - لاح ن , هيف انأ ام ا

 ع

 م | دامصنم] نيب 0 58 الا 0 0
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 ىجهم قى نزحلا

 نأ ةركف نالسإلا فوصتلا ىف عضو ىذلا وه هنإ انلق اذإ دعت ال انلعلو

 . ةياغلا ىف دحتت اهنكاو « اهرئاعش فلتخت طقفو : هللا ىلإ ىدؤت اًعرمج نايدألا

 لرقم ةلفتش ان ىطخت كلذبو

 رم . 6 ٠

 ىرمصب أاودهندتساف ىل دهشب عمدلاو قب َْق رانلاو

 ءاعيمج تانايدلا دودح ىلإ مالسإلا دودح

 م4 2 رق َ

 هنيفسلا رسكتاو: رحبلا تنكر. لاب

 لوم نوكي بيلَسا نيد ىف

 6 ال ل لآ تبسم 93

 هئيءلملا الو كيرا احطبلا الو

 ءاحطب ىف توملا ديري ال حبصأو مالسإلا نع خلسنا هنإ لوقي نأ ديري ال وهو
 7 , كلا و ةحسلا ف فدللا قريتهلا لوقي نا تيوس اع سقما سلاف لوك

 ةراعشأ نأ قطا وب . ءاوضيو دنع اعيمج تانايدلاف . تانايدلا دباعم نم دبعم لك

 ًاريثك لمحت هلاوقأو

 . ةصلاخ ًازاغلأ  نيساوطلا

 هياتك ىف انك انايحأ حيصتل ىح ضومغلاو ماهيإلا نم

0 

 : ركب وبأ هتينك

 ندم ةءطو قدح ةنسو رشأ نم هلهأ لصأو ُ كلد ريغ 0 .فلد نب ردعج ليقو

 ء سنوي نب رفعج : ليقو : ردتحتج نب فل د همساو

 بجاح حبصأ ىح ةفالحلا رصق ىف هوبأ قر . قرعلا ىكرت وهف . ةيلاحلا
 هلمع ىف هب ناعتسا هنأ ودبيو . رصم ةب :ردتكسإلا ةرمإ ىلي هلاخخ ناكو « باجحلا

 نم هدادغب درو هنأو | نر ناك هنأ هنع اوثدحت نم ضعب ع دإ تاونس ةدعل

 بهذم قنتعي هارن ذإ ٠ هيفا ضعب هيف ةيردنكسإلاو رصم تكرت دقو . رصم

 ىملسلا ةراعخأو هتايحو ىلبشلا ق 5 رظنإ 1١0

 نبا' "م89 4+١/ دادغب ةيتراتإ 81٠ ص
 ٠

 سييلتو مكب ١/ 0 مين نأل ءايلوآلا ديلح-و

 بهذلا تارذدشو "7 ىزوحلا نبال سيلبإ

 جابيدلاو ١ ا/ ا“ ىخونتلا ةرضاحما راوشنو ناكلمخ

 ةوفصلا دفغصو ١١5 ص توحرف نادل بهدملا

 م89 ةقرولا ىناعمسلل باسنالاو ١١١ /؟

 ١71 / 0 راطعلا نيدلا ديرفل ءايلوألا ةركذتو

 هناويدو ١١5٠١ ص تانحلا تاضورو

 لماك قيقحتب ( قارعلا ىملعلا عمجملا عبط )

 عجارم
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 ىلإ داعو . اهنم ةبيرقلا ةريحبلا ةظفاحمو ةيردنكسإلا لهأ هقنتعي ناك ىذلا ةيكلاملا

 ببدتؤالادخ ف ةلود: قهرمألا نكناضو دنا نوع قوص درملا دقي رقف :قارغلا
 لعجي ام هنم ثادحتيو ىّرلا نم برقلاب دنوابند هالو مث « هل اًبجاح هذختاو
 فرصنا هنإف « هيلع ىريك ةمعن كلذ ناكو . هلع نع هفرصي هل عباتلا ىرلا زيه

 ةزمح- ىلأو « ىطقسلا ىرسلا ذيملت جاتسنلا ريخ سلجم ةصاخو ةفوصتملا سل اجم ىلإ
 ةيؤوصلا ذاتسأ دتيتجلاب قحل نأ ثيلي ملف . بانأو بات هيدي ىلعو ىدادغبلا 5 .

 نإ وفعلا مهنم بلطيو سانلا حمستسي هتبالو ىلإ داع هنإ لاقيو « ذئنيح دادغبب

 هذخأف دينا ىلإ عجرو « ءارقفلا ىف هاومأ قرفو مهنم دحأ ىلإ ءاسأ دق ناك

 - :كقل »© قيوطلا ةكوانسلوأ قا قل“ لاق هنأ نورك درو. ةفينغ كاد اعو: تاضايرب

 ؛ اهينعيبت نأ امإو « اهينحنمت نأ امإف . ىنانبرلا ملعلا ةرهوج كدنع نأ ىنرثدح
 اهتذخأ كلل اهتحنم نإو « اهنمت كدنع اف اهكعيبأ نأ عيطتسأ ال : دينحلا هل لاقف

 طيحلا اذه بابع ىف تاينه ريغ كسفنب قلأ ءاهردق فرعت الف ةصيخر
 هام لدقلا ىقشت دا اجو وقلت دان م رس ندم كاد 6 تلق اولا
 ؟و17 ةنس قوت اذإ ىرح دينحلا هخيش ةايح لاوط ىقشش-»و هداهج ى ىنضسيو

 هانروص ىذلا هبهذم قنتعي مل هنكلو . هنجس ىف هروزي ناكو « جالحلا بحص
 فيااكتلا عفرو داحتالاو لولحلاو توسانلاو توهاللا راكفأ نم هب لصتا امو افنآ

 امعباتم ةعيرذلاو ةيفوصلا قئاقحلا وأ ةقيقحلا نيب ةوقب لصي ناك دقذ « ةيعرشلا

 « ىوبنلا ثيدحلا ةياورو هقفتلا ىف لب « ةنسلاو باتكلا عابتا ىف دينحلا هذاتسأ

 ناك هنأ ءامدقلا نم هنع اوثدحت نم ضعب معزيو ٠ رثأ ىأ هيف جالحلا كرتي مل كلذبو

 لهأ عم كاسي كلذا وهو « بهذملا ىكلام ناك هنأ اًمفنآ انفرع دقو « يعيش
 لبخلاب رهاظتف « هيلع هددرّتل هسفن ىلع ىشخ جالحلا لتق امل هنإ لاقيو . ةنسلا
 دهعتي ناكف ظعوال غارفتو ( هلم جرخ 5 ع« ناتسراملا لخدأو ظ ةحتمب الث

 نب ىلع هرضحي ناكو : مهتاقبط توافت ىلع سانلا هرضحي ٠ عمجلا مايأ سلجم هل

 . جف لك نم ةفيصتملاوبالطلا هذصقي ناكف « هتيص عاذو « ردتقملا ريزو ىسيع

 ةعبس نع ةرجهلل "74 ةنس قوت ىرح ةيلعلا ةناكملا هذه دادغبب "لتحمي لاز امو
 . اماع نينامثو
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 دعتبا الو ةبيغ لاح هسفنل معزي نكي ملف ٠ امينتس اعاد هفوصت ىف لبشلا ناكر

 : لاقف ؟ كاتبحصب كباحصأ ”دعسأ "نم لثس هنإ لاقيو « ةعيرشلا رهاظ نع
 ةاضرم ىف رفا :مهعرسأو هللا قع لأ هللا ركذب مهجفأر هللا تام رد مهنمظعأ

 هللا نإ لوقي ناكو . هدابع ةمرح نم م.ظع امل اًميظعت مركأ هئاضقب ةقب مهفرعأو هللا ٠

 له : لئاس ها اشو .هتاذ ف نيرظانلا دنع موقف هعشص ق نيرظانلا دنع دوجوم

 ىلإ نيمطي فيكو ؟ تبثي ال امب ققحتي فيك : لاقف ؟ هل ودبي اب فراعلا ققحتي

 00 :ناراتما كيا لوك نطياع ندا مستو ا ريع ألا
 رم

 قئاذ ريغ اهل ىليل نم إف  ةَولَس قاذ ىوهلا لوط ىف ناك ْنَمف
7 ْ . : 2 

 اهلاون نم هتلن ءىش رثشك أو

 لك ركني ناكو . داحتالاو لواحلا نع الضف دوهشلاب ىح لوقي نكي ل وهف

 هللاف « هتاقولختو هديبع ىف هللا ىلجت نع جالحلا هلاق ام لك قدأ ةرابعب وأ « ليق ام

 9 نس ه1 هيله ”ت :
 فراب ةحهلك قدصت مل ىنام

 ومو 6 0 ع ىت تاقولخحم ن "ها هم ما لكي ملاعلا ع ىح * ملاعلا قلاحو دوجولا بجاو

 : لوقي َ ده اهي 5 18 هل نكلو ؛ بءطاخي

 نايع- ريغب ًامولعم تظحالوم ملكت ريغب ادوجو» تبطاخو

 عمجلا لاح انيلع رجسي ملو قرتفن فيكو انقرتفا امو هب تززعت » : لوقي ناكو
 ثيدحلا 8 لليعتيو فدو 3 تامامملاو لاوحألا نع اريدك تيديف ناكو ا ا درأ

 5 ءاودلا تيدقسسأو 6 ةرم اذكو اذك ناتسراملا تناخ “ا س0 0: هأوق نمو . بح 0

 ظ : هلوق دشنب ناك ام ًاريثكو ؛ / انوزج الإ ددزأ ملف « ةرم اذكو

 دوعلا ف ءاملا ىرجك ىلق ف كبح ىرح

 : دلوقو

 ص

8 
- 

 قامآلا ىف عرمدلا ٌتاقب اه 2بحم تنأو مهراد هذه

 ل ساو مو لاوهأ ن ٠. هيف ل.حتي امو هبح فق هباذع عيدا" مطب و

 7 آو ناحن رلاو حارلا نو 0 نوحرفي هيف سانلاف « ديعلا ىف ىبح- « رازغ عومد

 تحت لمح امنأكل ىتح « ديدعتو حونو ديدش نزح ىلإ ىضُنفنيف وه امأ « برطلا
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 : لوقي « حاونلا مئاد ءاكبلا مئاد وهف ؛ ًاربق هبايث

-_ 
 ظ زوبق بايثلا تحت مهل لاجر ىوهللو بارتلا تحت ىرولا روبق ولا

 7 7 ٠
 2 هز ٠م

 روحب | نهدعب روحي تضافل اهصعبب تيكب ول عومد ىدنعو و

 0000 مخ ( دينجلا هذاتسأ لثم ةيهلإلا تاذلا ى ءانفلاب نمؤي ناكو مس ©
 ىقادب نإو 0 غفوصت ال وحص فوصت اماد هفوصتف «ةيعاولا هسفن نع هيف

 : لكس دقو هلوق لثم نم ةبيغ لاح ىف نوكي امنإ هعانف نأ انايحأ همالك
 تيهذو دهاوشلا تينفو دهاشلا ادب اذإ : باجأف ؟ قحلا دهشمب فاعلا نوكي
 ىبب نونجم اذه 9 : لوي ناك هنأ هنغ رك ذو . « ساسحالا لحمضاو ساوحلا
 ىبي ىح ليل نع ليلب بيغي ناكف : ليأ انأ : لوقي ليل نع لئسم اذإ ناكرماع
 نكلو . « لياب اهاك ءايشألا دهشيو «ىيل ىوس ىبعم لك نع هبيغي هةر ليا ديك
 دوهشملاو دهاشلا نيب ةقرفتلا ءاحم اب نمؤي ناك هنأ لولا اذه لثم نم نظن الأ ىغبني
 نم هلام فيرط نمو « ةيلعلا تاذلا ىف ءانفلاب ساسحالا ديرب امعإ ؛ الحلا لثم

 ] : هلوق كلذ

 اددحم تدذدعف ىع ىتينفاو لمه رمدعه وهف كيف ىو دمرست ا #* ىو ٠ . ه6 مو سا سمعو س7 سا 6 نق

 ادلخت ماود ف َنَح قئامقح 007 0 لكلا لكب لك

 : هأوقو

 ىَنَع ذإ بابحألا ىلإ انقتشاف دوعلا ىنغت 2 1 سو سمس ه ٠ »مآ
 انك يح اوناكو  اوناك اميح - انكو ع : ريب 1 0

 صعب هيكع 0 مم تايجريتو تاذوعش نم جالحلا همق طروت ام لك ركني ناكو

 "لكلا هنآ: :كفاش له : 0 هلأسو ؛ ءركسلا ةلك ًارثك هناسل ىل ع قرت 4 ةيدر رش
 . نايسحيو ىنامأو نونظ نكلو « ةديعب ةقيقحلا : لاقف ؟ هتقيقحم

 دلع : دهرستو َِ مئادلا : دهرسلا ) ١
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 ديصلاو درطلا ءارعش

 اوفغش موقلا ةيدلعو ءارزولاو ءافلخلا نأ لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رسم

 ؛ ةريثك تاسبٍدرط اومظن ساون وبأ مهتمدقم ىو ءارعشلا نأو كاذنيح دردطلاو ديصلاب
 .ناسحإلا ةياغ اهيف نسحأ ب درط نيسمخو حن ساوذ ىنألو زجرلا نزو اهلل اوراتخا
 ناك نو 5 نودع رصعلا اذه ىف ساغلا نم ريثكو مه انبأو ءافلخلا رمتساو

 أنك اهب ديصلاو دوهشأاب ٠ علوي ناك ذإ .«لكوتل ١ [أديدش علو ءافلخلا ن ءم هب علود

 نيضتمللا كك ا ةيضلا فيش مم رصعلا ق ةفيلخ لعاو . كابشلاب علوي ٠ ناك

 اهل م دقت ناك 30 لاقيو « دوسألا هاير ناك هنأ ىناثلا لصفلا ف اني رسمو

 (١)هيرصاعم صعب هل لرق كلذ و ) هدحو

 تع هَ آ م 00 0

 دشر 7 نيتلطخ عماجل اهكديص نإ دسالا دئاصاي

 دعفلا»و ليبسلا نيكلاسل 0-ةعفنمم  ىنتجت  ةذلف (1) جزا ل 1 9 1

 قم ديضلا فاهضأل ”اراوك نيفيس ارو قيم ,ةاكفلا قانعلا .ركبو
 ناكف « ةياوملا هذه هنع ىتكملا ها رو ركل دع لكلا نيداسهفلاو نييرايزابلا

 بك اوم َْق دمصلل جارح امهلثم ز -هعملا تاكو . امهب ديصلاو نابقعلاو مويفلاب علوي

 رعش راهدزال لهأ ا ::[عيساو ًاراشتنا ةهاجولا ىوذ هر كلذ رشتلاو ٠ ةلفاح

 , تايدرطلب ة 9 هرط هاف مظنيال هبان رعاش كانهنوكي ال داك ىبح « رصعلا ىف : درطلا

 نحن اذإ « زجرلاب نيفتكم ريغ ةفلتخم نازوأو روح قى اهنومظني اوضم دقو
 اوأرف هورصاعم اهأ « ميدقلا اهنزوب اًدكسمتم لظي نأ ىأر هنأكو ءزتعملا نبا انينثتسا

 0 يل 3 2

 اد راض او رعب + لو َ ةينفلا مهتائيمأبم بتسح كرو ىأ ف "ظنت تح 2 أهب عاستالا

 بالكلا اوتعن « هوتعن الإ هحراوج نم احراج الو هوفصو الإ ديصلا .ىراوض نم

 )١( ص مجاشكل دراطملاو دياصملا +107 . ١ )#( ص ءارزولا باتك ١١ اهدمب امو .



1 / 
 ِ رك : َ 2 8 4

 ريطلاو 5 5 ىلاعتلاو فئارألا ن م كلذكو ه.هاعتو هئايظو هرغبو هناريثو
 ةاسملا لابحلاو كابشلاو خاخسفلاو باسثنلاو ماهسلاو نيس رم هتال ا اولأو ءزوإلاو
 0 5 كاسمتق ناوردلا ىلع كرس ةطوشنأ انهفارطأ 5 لع ء-حست ّى لا قاهوألاب

 ان امصلا ىف ف ططاكتلا اليل ناكو . هن 0 نيط ن ره روب ىقدنب وهو قهالسجلاو 1

 ديابهملا فو ردد 7” َُق ةفلتخحم بتك قاؤت تذحأ 0 ف رثأ ١ رعشلا ن "عه هب لصتي

 ل كقو ّ دحرأودو هب راوصو هتال آو ديصلا 5 لوقلا لصفت - دراطملاو

 ا اهءارعش 0 نأ و 5 دي 2: سل نأ 0 ال .٠ ةريك 07

 قمتاو او دمصلا ا كاسار 2 ريمأ 0 2 هللأ كديع ند رهاط م 0 م لق 1

 ةازملاب ارتكا أمد ا اداطصاف . شحفولاو ريطلا ند ع ارشعرلل جسم 2 امه

 َ 017لوقي كلذ فو َ بالكلاو نيهاوشلاو روعصلاو

 (" راّردلا َرْمُح ضيبلا ةازبلا انيلع تكسمأو نارفعزلا ضاير انئِطَو
 7 بأ يلا بالكلاب اهاّمِح اَنْحَبَأ امنإو انم ٌلاغْدَألا اهمحت ملو
 هاو ءاورعلا لاغمأ ضرألا ىلع اهنوطب تاحباس تاحوُر سم

 © مملاوصلا ىف أاهنم 000 اهو انك ىداوهلاب تافرشدسمو

 (9 مساّوك نيعضاخ ٍلاجر نم ىحبل اتاك ."انملأ - تاعلاد س
 (" مملاوحلا تايناغلا ىدحإ كمانأ ابنأك ايلف ناطيغلا امم انيلف

 ع 1
 نإ 2 لم حرت

 (3' ميمامزلا ليص دعد نم ايفا ثم وحو رومصلاب ةازب

 . ناحل وص هنأك رمصلا راقنذ 0 هةعبدب تا ارد وصت باللكلاو ررقصلا روصد وضو

 عمج : جساوكلا . تاجرخم : تاعلاد )١( ا ل .ناحلوص عمج : جلاوصلا . 0 مهلا نب ىلع ناويد )١(
 5 يا ع هتيحل ند وهو جسوك ] - .شيرلا
 .نلطقلا ني روذلا نملع . ديصلا راثآ آ تن ربع( ىناللا .: جلاوحلا . اايصحق : انيلف 70 3 حياونلا : جيباونلا م0
 حراج ريط : جز عمج : جمامزلا (8) .ةعرسب قلزنت ىلا : جلاوزلا .تاعرسم : تاحباس
 بالا نم ا : تحوعت : تفقع . قانعألا : ىداوطلا / ه)



4 

 دقو ؛ نوقذلا ىلع ةاسرم ىتحل اهتنسلأ امنأك تائهال اهتنسلأ تلاد يخت بالكلاو

 لفت ةديسأ ةقيقد لمانأ اهنأكا ىح اًقيقد صحف بالكلاو ةاز زنبلا جرم تصخحف

 2 صتاخت سي بحلا لك لب « ةئبتم ةيح بت الف « هنم بلا صيلختو نطقلا

 دسألا ديصأ ىرتجبلا رياوصت عبار ارأا لصفلا ىف انب مو . ةفهرم لمانأ هصاختست

 . كاتعئار ناتحوأ امهو . ةشحوم ةالف ىف هيقل دقو بئذلا هديصل هريوصت كلذكو

 ةيلاتاا ةءطقلاب هتايدرطنم ىتكنو « ديصلاو درّطلا ىف ةديصق ريغ ىيورلا نبالو

 دلج نه ءارمح ةيعوأ اوددلقت دقو . ريطلا هباحص ديص اهيف روصي ىلا

 قدنبلا نيد دس٠ مهساوقأ اوعرشأو .هب ىئمرُ ىذلا قددتبلا نم ًاريثك اهوعدوأ

 0 0 'لوّي ءرحسلا تقو عجاها ريطلل اهنم

 م و ١ 2 ١ م و 2

 .٠ 6 2 ها ©
 رب

 مكر 0 ادوجس تلظف 2 اهدج ريطلا ف مْوَقلا ىبيِق ْتَدَجِ

 عيد ذأ (7اقبَأ نهنم ضرألا

 هي هو 0 .٠

 © ام نود هارن انّرصَق ةلحر رو نهدم نعاظ مكف

 غب 7 2 ٠ ت عب ٠

 لاخيتت 2 عضصاون دوسو ضيب نه حئارط

 4-06 تا
 نعوم ني م

 0 ينم أمم 0 خانأ لزنم داترم نهممه م مكو

 و 7 . ٠ ٠ ساو سا رب 7 1

 امنرك . فاتزت فتكا "اناني 0 0-0 ريطلا ودغت كلانه
 ولف

*# 

 و 1 ع هس

 ًاسعجيم ناك نم لاوعإلاب دالخجلاو هبيبيصن ام بم 0 ةلوَع اهل

 اميص رجلا ىف نيعدي.ب نأ ةفاكع نيتاكت انكر الإ كاذ امو

 سابا "5 25 5 . 2

 ”اعرش ةينلا ضوح ىلع تلظ»'  اهسؤبب نيمعان ىاحص لظو
٠. 

 ْ ًّ 9

1 . ّ 

 .ةعكار ةدجاس ةطقاس ىبت اه ريطلاف «ةقفاخ ةيويح هفصو قف ىبورلا نبا ثببو

 ىهو ؛ طوبملا ىلإ هليبس ق وه ام اهنمو « ةدماه ةّثِج ضرألا ىلإ طبه ام اهنم

 . اًططخم اًعدأ ضرألا تحبصأ امنأكو ؛ اهدوسأو اهضيبأ ضرألا ىف ةحورطم
 ملمس بسسس

 دنع هئاغرو ربعبلا توص : ةعجمملا )ِ ( ْ . 5٠٠ ص ناويدلا ) ( ١

 8 . هتخانإ . ضايب و داوس هبب ام : عقبألا 6

 , ءاملا ةدراو : ًاعرش )0 ٠ لامترالا ف هلهجو ىونلاب ديارب 0

 . مزاع : عمزم



 24 ؤ
 ماقملا ديري ناك رئاط مكو 2 هتهجو نيبو هنيب اولاحف لاحترالا ديري ناك رئاط م

 عئرملا ديرب ناك دقأ « هتخخانإ دنع ريعبلا خارص خرصي وهو « هتينمأ نود طقس

 هقافر اعدو هاعد امنأكو « لاب ىلع ها نكي مل ىذلا عربضملا دجن وه اذإف بصحلا

 . ةامرلاو ىرلل ةهبنتم ريغ لودعت ريطلاو « ىمصأو عم ممسأؤ توملا ىعاد ايامرلا نم

 2 توملا ضايح ىلع ىئارتت نيح ىلع ٠ ودلبا ىف قيرطلأ لضن نأ نم ابتانب ىلع ةفيخ

 ريغ ق انضرع دقو . مين هدعب ام اميعت نوعان نودئاصلاو سؤب هدعب ام سب

 رعاش ريكأ هنإ انلق اذإ ما الو . زتعملا نبال تايدرط ضعب عضوم ا اذه

 ديصلا حراوج ىف ' اباتك فدص هنأ هومجرتم ركذيو . رصعلا ىف تايدرط
 « هتايدرط ىف لف وأ هرعش ىق هنم تلف حراج وأ راض داكي الو « هيراوضو

 اهندو « هرومصو هتازب هيف فصي ام اهنمو هدوهفو ديصلا بالك هيف فصي ام اهنف

 اهديصت ىتح بنارألاو ءابظلا ءارو بالكلا ىرجتت اًممئادو : هقدنبو هكابش فصي ام
 : «١"ديصلا ىف ةرهام ةبلك ىف هاوق نمو : اهنم تتلفأ املقو

 باضِخلا كلاح عانقلا ىجاد بارغلك ليللو ىِدَتْغَأ دق
1 

 باترلا ةظْحَل قبس توفت باللكلا ىلع تحلب ةبلكب

 تاهيل قع نتي ناك اسنملا مقرألا لثشم باسنت

 ] ا لع فقر ةلقع

 هبحصت « هتكولحو هاجد ىف لازي ال ليللاو ءرحسلا تقو هتباكب جرخي وهف

 : ةبيرلا هسفن ىف تعقو نم ةظحل قبستل ىّتَح اهتعرسب بالكلا ىلع ةهاّسيت ةبلك

 ةمحاز باسنت ىهو ٠ هبسير ةحص نم ققحتي نأ كيري ةعرس فو ةسسلخ رظني وهف

 ةلقم «سبق باهشب اهنإو «ةحاّسمل نيعب ال ةرظان + ىولت ال ةغرسم «ىنفأ اينأك

 نم زاب فصو ى هاوق نمو . ديصتو بيصت اًمئاد لب « ديصلا 'ئطخت ال
 5 انو

 تضسس -. هس د دس تشم د تس ممل تمم مس صمم ه6 جة ضلع هيك ميس مس سيسي

 . 57 ص مجاشكلا دراطملاو دياصملاو 0 27 دالوأ راعشأو ناويدلا 00(

 .١٠و نص للوصلل ءافلخلا دالوأ راعشأ 20
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 حسا زاقمأ فلتين ةلقم وذ

 ريمألاك لامشلا ولعي
 ِْبِضَتْحُملا نانسلا لثم ٍرَسْنِم وذ

 هقاس قوف نا

6 60 
 6 أ
 بصتمل

 بصتتنا اذإ

 بمد رايب :نساراادلا ناك
 ع

 60 لبس لمح ىطعأف ٌدوجلا هنكمأ

 بهوو

 6 2 َ هَ 5 0

 ١١ بصقلا تاير ليذلاك بسددو
 و

 "بده اذ ًاناَر ناتكلا للح نم

 عفار فقي هنإ لوقيو : عيدب هيبشت بهذلا رامسمب ءارفصلا ىزايلا ةلقم هيبشتو

 نانسك هنأ ف مسحب فض ُ . كيصي م بهبو هاياطع قرفي رنمآلاك صأر ||

 « هشيرب ىهازلا ليذلاك هبنذ نإ لوقيو « ديصي ام ةرثك نم ءامدلاب بضخلا حمرلا

 ل رخآ زأب ُْق هأو 3 هبادهأ ل سرعست ناتكلا نم ضيبأ آبو هقفاس قوف ناكو

 3 ل 5 2 ري

 0 .َء . ”50-و 1 ع
 راطساأ ىد مي يفوحصم وا

 راثزلا فرح لثم ًانفج عفرت 2 ٠ 0 0 هن
 . ةداع فكلا ىلع ”لطمتحي هنأل فك سراف وهو

 هر هس : َ نا تا
 (رامّرَملا ماخرلا لثم ؤجوجوذ

 رانيدلا لم ءارفص ةاقمو

 الا فطع لثمك يبلخمو

 لثم ةهردذص نإ لوقيو

 واتا لسه ءارقصف هتلفم امأ 0 روطسلاب فرخزملا فيحصأملا لثم وأ معانلا ماكر

 امأو مه ًازييمت مهطاسوأ ىف ىراصنلا هعضي ىذلا راّثزلا فرحكف هنفج امأو

 : ©0ةدهف فصي هلو . راهسملا ةفطعكف بلخما

 م مس © سس

 ن6
 اهمادالق نم تقلطا إف

 _حايرلا تانب نه ةعبورف

 اهرختا لإ
 سا 2

 ديرطلا مضت

 : اهتفخ نم طورخلاك اهلجرأف

 و ع عسر سجل

 . اهريغل راقنملا ةلزنمب د ةي ١0

 ْ .ابوث :اناب (؟)
 ١٠:٠ / ىناعملا ناويدو ناويدلا (؟ )

 . معانلا ١ رامرملا : ردصلا : زجؤملا 0

30 
 6 ىتدنلاك رعبرأ لع ريطت

 ىف < شا و

 بلطلا دجو رابغلا راطو
 ىلا م سل . 3 7

 بجع ائيش ضرالا ىلع كيرت
 م # ً ٠

 اهدئارطل اهبلط ”دحيو اهدئالق نم قلطت نيحو ٠

 ا ىبرلا ققذاحلا : راوسالا

 راعشأو +١5 نص دراطملاو دياصملا (ه)

 . 1١١ ص ءافلخلا دالوأ

 .نيزاوملا اهب مفرت ليويخ : بذتلا (1)
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( 
 حاير || تانب نم ةفصاع وأ ةعبيوز اهنأك حبصت اهو لع ٍةعرسل رايغلا اهولعيو

 م ال اهردصو اهرحست ىلإ هتمضو دب رطلا تداص لف ىه ادإو ؛« اسمجع كؤلمم امم

 نم ةا ميك ناو ل مض نكلو نانح ٠ ىربونصلاو . عئار ريوصت وهو اهمح ال

 ى هاوق اهنم « 0 تايدرط باذ١7(

 0 0 0 ظ 5 رغشرو 0 0 وذ
 سو سا

 "رفا ىلعأو عاقلا لقسم كس ع 0 انّرَرل ال

 0 رجس دْلَص لبج نم زوإلاو _جّيقلاب انل بأ

 دلو ماقتل نيطلا: اخ اهني "نفق ىتلا ةداحلا هبلاختو هرسنم روصي وهو
 وأ عزجلا اهنأك وأ ريرح ا اهنأك شيرلا نم هباش روصسبو ء اصالخ هلم عيطتسُت

 تاعفترملا ىلعو ناعيقتلا ىف ةثوثيم ريطلاو ٠ سيلا ؤرما هب ىتغت ىذلا ىناملا ز ررحلا
 امو هبالك فصوو درطلا 2 هأوق نمو . زوإلاو لجحلا نم ركب اهنم بأ كقو

 ريب سس 7 مو 4

 طاخخ < <اهطاخ ااه  للح نه ةضور اي
 ريب ه ولا 5 0 ع ّ م

 طاللخ لئاسببق 2اهناجبأ ىف شحولا
 "7 طاطغلا اهمالعأ | َمِقِي ملو اهتيداغ رق رس سن 2 8 سارا 8
 طاشنلا اهراضطأ رطت ') ول باكا : َ 9 3

 2 سس 8 8
2 

 طارقا انهسمادا لع .لطلاو نكئجف
 ْ هر 5 ل ْ و 1

 . تاعفترملا : زشنلا ( 4 ) ا
 صضعب هب : زن . لجحلا : جيقلا ( ) . زرحم :افشإ (؟)

 . هايملا .ريرحلا :زقلا . كوبحم : كيبح (؟ )
 . 7810 ص ناويدلا (5) ضيبأ : ىزرأ -.. زرخ : املا عزحلاو
 . اطقلا : طاطغلا (107) : نال



 عة

 و . . 5-0

 و مسا ع 5 مث مع نه

 راهزألا لئاح نم اهيلع رشتنا امو ديصلا ناكم ةضورلا نع ثيدحلاب أدبي وهو
 نم هريغو انطسقلا ظقيتسي نأ لبق اهركاب هنأو اهب شحولا ةرثك ركذيو « راونألاو

 ىبلا ةعرسملا هبالك اهيلع السم ريطلا
 ترشتناو تفحز دقف ءىّدَّتنلا نم اهناذآ هب طارق امو سقّطلا

 اريك عرصت

 شلا هريئانصي رحبلا ديصل ضرعي رسبلا ديصل ضرعي اكو

 : 27لوقي كلذ قو « ةريثكلا اهنويعو

 ام ٌلَضفأ

 ةدوربب ةهبأ ريغ « اًذاريط ريطت داكت

 , عطاسلا باهشااك

 فقر كال از هقزمو هعدأو هدلج هنع قشتو شحولا نم
 ةكبشلابو رافظألا» ةه

 هر 1 ها م م : هرم 2

 دبالا ىنغ هب ىبحص ىوح امو ددعلا نم ةتددعأ

 *بتآلا قدا .ق ذاع نر تاني

 ْدَوأ اهيلاعأ قف سعر اهل

٠ 

 دير عرد سبال رهن ىطاش

 ُدَسَج ىف ِنْيَع فلأ انثعب مث

 اة بيلاخم ريداقمم ىلع

 ىعافألا باينأ لئثمك

 5 نق انيلع فاصْفَص لظ ىف

 و اروط 00 لزت ملو

 نهلثم اننكحف

 واو

 ددعلا ىف

 ناتيحلا نم مهيلع هللا ءافأروصامو ةكبشلا مث ديصلاو رينانصلا رص هنأ حضاوو
 لإ مهكرت نأو « ءارعشلا مالعأ دنع ضرعلا اذهب ىتكن نأ ريخلا نم لعلو . ةريثكلا

 ةرثكب رهتشا رعاش

 . ةريثك تايدرط هلو « ديصلاو

 . 1786 ص تناويدلا )5 (

 : درصلا . اهعناص دادحلا : نيقلا (؟)

 . حراوحلا نم وهو راقنملاو سأرلا محض رئالم

 درطلاب اعاوم أك دقق ى هانا سابعلا و بأ وه رصعلا 8 هتان درط

 . ءارلا فرح هبشت ذإ جوع : دوأ (5)

 . انفطعناو انج رع : انجع ( 4 )
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 ربكاألا ءىشانلا 27 سابعلاوبأ

 « أشنو دلو اهيفو رابنألا لهأ نم :م 2« ريشرش نباب فورعملا دمحم نب هللا ديع وه

 نم ًاريثك نقلت اك مالكلا مع ن -قلت اهسفو ٠ اليوط اهب رقتساو « دادغب ىلإ اهكرت 5
 ملاعلاوهلاعنم ةرقابعلاةضهانم ىف هءاكذ فرصو ءا ”واجج ماكتو انيك ذ ناكو , مولعلا

 ليلخلا "0 فقتي اميناث انباتكو وطسرأ قطنم هب ضقني اًباتك فلأ ذإ .« ىجراخلا

 :نييودتلا راه ضقت. نأ لراخو ملتمأ نقي ةلعاوقل لكمو نيورغلا ف دمحأ نبا
 ىور ىف تيب فالآ ةعبرأ تغلب بادالاو مولعلا نونف ىف ةليوط ةديصق مظنو

 ىف هأ ىرصحلا اهدشنأ ىلا تايبآلا اهنم تناك امبرو « انلصت مل ةدحاو ةيفاقو دحاو

 ولأ ىت هتيعيش ارو « ايعيش ناكو . ةيوذعملاو ةيظفالا هتافصو رعشلا تاعوضوم

 , ةرجعهال 797" ةنس اهب ىنفوتيو رصم ىلإ ةيسابعلا ةاودلا ةمصاع دادغب كرتي هتلعج

 لب طقف اًملاع الو ًارعاش نكي مل هنأ ىلع لدي امم رعشلا ليضفت ىف باتك هلو

 هب بجعي ىديحوتلا نايح ابأ لعج ىذلا وه باتكلا اذه لعلو « ًادقان اًضيأ ناك

 امث نسحنأ هفيصرتو رعشلا دقن ق لكت ًادحأ تبصأ ام : لوقي ذإ رعشلل هدقنبو

 بهدم دأو ( هريغو ةماذق مالك ىلع كير همالك نإو « ملكتملا 'ىشانلا هب ملكت

 ضعب هباتك فيعاضت ىق نايح وبأ لقنيو ؛« « بيجع لافتحاو عيدب رعشو ولح
 : طمنلا اذه ىلع ىرحي وهو «هثعاوبو رعّشلا ىعاود نع هثيدح كلذ نُف ءهل هأرق ام

 .قارفل اًدعوزن وأ «نمز ىلع اًمفسأت وأ «نّم د ىلع ءاكب نوكي ان رعشلا لوأ»

 : ةوفل ًادمخت وأ « هيفس ىلإ ًاراذعإ وأ « قالا اعلظت وأ" قايتشال اعوات وأ

 «راتوأ بلط ىلع اًضيرحت وأ ءرأثب ذخأ لع اضيضحت وأ «ةلز نم الصنت وأ

 نه اًباتم وأ ةّيوط ىلع اًباتع وأ « ماقم فيرشا اًءميظعت وأ . مراكملل ًاديدعت وأ
 رأ + بارطأ دهاشم ىلع ًارسحت وأ : بابحأدهاعم ًادهعت وأ ء بنذ ةفراقم

 رهزو ١84 © 006٠ ص نييمالسإلا تالاقمو ت اقبط هراعشأو هتايحو ”ىشانلا ف رظنا )١(
 دراطملاو دياصملاو « ١ / ل/ابا1١ «8 / 5٠ بادآلا دادغب خيراتو 4١0 ص زتعملا نبال ءارعشلا .

 .ةيشر نبال ةدمعلاو ( سرهفلا رظنا ) مجاشكل ١ هم ةرهازلا موجنلاو ناكلخ نباو_و ٠

 ,ىرص تسرهفلاو ١5 ص تارايدلاو 7/١ رئاخذلاو رئاصبلاو ١١4 /* بهذلا تارذشو
 55١8. / 5و 584 / ١ ىناعملا ناويدو ؟هو و96١ مال“ , 21١1١1 359١ /؟ نايح ىبأل
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 ًاديهزت وأ « ةغلاب ركل اًمظن 0 : 4 عراوقل اًنعْرسق وأ « ةرئاس لاثمأل اب رض
 انيولت واين ميدقل اظفح وأ « لجآ ليلج ىف : انبيغرت وأ « لجاع ريقح ىف

 ريصيب رعاش وهف « رعشلا مظنل 0 ثعاوملاب ةقد ف لت ةعطقلاو . ( بدأ عرابل

 : اهيف لوقي هرعشل هفصو ق ةعطق ىرصحلا هل ىور دقو هتعانصبو هنفب

 هفيلأت فو هِتعْنَص نسخ ىف هب اوعمس نإ خئتارعشلا ريحتي
 هفوطقم انج ىدبألا نع ىَأَنو هتابن ْنْسَح نيعلل ادب َرَجَش
 ناكلخ نبا هكلسو « رعشلا ريزغ اعراب ًارعاش ناك هنأ هل اومجرت نم ركذيو

 : ىبش تاعوضو» ىف من هنأ هراعشأ اياقب نم ود.يو « ىرتحيلاو ىورلا نبا ةقبط ف

 ؛ ةبعصلا تالكشملا نم نوريني ال ةءاعنيملكتملاب هراختفاو مالكلا ملعب لصتي ام اهنم

 : لوقي

 نا ا ةهّبش نم ام قحلا ٌعلاطم

 ىلع هتيانع رثكأ بصو : سنألا سلاجمو لزغلابو ةعيبطلاب لصتي ام اهنمو

 اذه ةريك نايم ىكيو . هال او هتاديصمو هي راوضو هحراوجو ديصلاو درطلا فصو

 اناا 5 ةراعشأ لعجب ( مجاشك » لدن نأ هرغش زيك هدافنتساو هدنع فاحلا

 . لوأو : ديد ًاداهعا هتأب د رطىلع هيف دمتعا دّقف (دراطملاو دياصملا هباتك » عنص

 ىلع 0 بالكلا دحأأ ديص ق هل ةيدرط باتتكلا اذه ىف هدنع فقن ام

 : طمنلا اذه

 هباقن نم ةدّقعلا لْلْخَي مل  وباجح ىف رجلا ىدتغأ دق

 9 هنأنو 97 ةلوص نه هباذع نم ُهَْشْيَع 0

 ا"”هبارش نم ةوشْنلا ىذ ةحور هب - ىعذب نأ حار

 ةرران قف بتاكلا نيا ديال ىف "ققرتلاب ..طخل
  قرعب الإ هدوأ مقي ال اًحداك بلكلا لعج هنأ ع اذه ىف فيرطلاو

 نيح ةوّشن اهدعب م ةو همس رك هند هلعج هلإف اضياو 3 هبأنو هرفظب هتالوصو ةليبج

 0 0 . لعتشي: دفي . كيلا تسد كمل 3

 نثريلا ( ؛ ) دخلا رص تتأ' (1:



 عة

 اهيف طخسي وهو ةفيحص وأ قسشسم اهنأك ضرألا ليحتستو : ديصلل هبحاص هبدني
 قايسلا اذه ىلع در-طت ىرخا ةيدرطب 4 0 ر-طلا هذه مجاشكا 3 6 هنئارب ََ ع سا 2 م و 3

2 
 هقح نود سفنلا قوقح ىري هقرر فر بلك بر اب

 هرب تو فللغ ةلممك .ةييقلحل هقلخب ًاعبتم
 2 2و مي عر

 ٠9

 ا"هقتعل كلام نم لماك وهقوو -هلجب | هنوصي
 ِى <

  # .- _ 5ىف 3 ًَ ٠ 7

 7 هقشع لوط هائمؤأ قشاعك همبرو ةهححب رسب قى هأرت
 م

2 

 ع 0 . 7 - "ا ا
 همدح نم هبر 7 00 هفلخ رس سم ل ْ ىهل - رص

 . م8 5 و6 5 سم هند[ » 5 9 .٠

2 

 2 هئاذغ قى هسفن 5 هم دقي هيحاصو ككلا انف ترب ”شابلا لعج دقو
 عاطملا ديسلا لق وأ بلكلا اذه قالخأ ٠ نم هقالخأ ق ددشي امنأكل ىح ءهب ساب 57
 لكب هكلاملل برقتي دبع هنأكو . ةريغصو ل ا هنإو ٠١ هقر كلمع ىذلا
 بلكلا ىشع ةركف ىلإ دوعيو . هني را ىح هظفحبو هنوصي ام
 : نارجهلاو ٍنييسبلا هيلع لاط قشاعك هلبحو هتقسسر ىف نوكي نيح هلعجيف « ديصلل
 هتهمج ق هّنارسغو ةذاحألا هترفص لامجو هنسح يا ( كيد عي هباصأ ىبح
 ىزايلا ىف هأو . عطاس ءوض هنأك هودع ءانثأ ف و عملي اهضاييو « هناقيس ىف هأوجحو
 2 هلامجو هشير نم قلاخلا هيلع علخ امو هنسح 0 روصي ةفلتحم تايدرط

 : لوقي هيفو

 عالنت قم تالا 15 ابوك“ _ .ةحاشسي+ نم .قلاخلا أ

 ؛) هساردنا ىف فرطلا راخبب 0 هجادوأ ىلإ قاسلا نم لاح

 9 هداجح ىلإ هددوف نازو هجار عنا كو هلم قسن ل
 رم 7 5 5 هَ

 1 عو . ّ 2 ع . َ

 0 نع ربخي هرفظو كوالا يا ند م
 هجارس نع ظ ا ةسعب هجالدإ 2 ءرملا ءاضتسا ول

 هطوطخو هيشوب اًباجعإ سفنلا الع جاريدلا نم ابو هاسك هنأش لج قلاحلاف

 . قنعلا ف قورع : جادوألا ( :؛ ) . ليلقلاو ريثكلا : : قدلاو لحلا ( ) 1١
 . بجاحلا ٍظع : جاجحلا ( ه ) نا يدب لح ىفر ةقيوا ساعي ( 8
 . بلكلا ناقيس ىف ضايب : لوجحلا (؟)
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 هيلحب قلأملا كولملا نامح هال امنأكو : هسأر ىلعو هقرفم ىلإ ها نم هشوقنو

 للبلا ىف جامل ءايض ةئيضملا هبيعو : ربا ةدج ةداحلا هبلاحم رك ذبو ٠ هتليرو

 : لوقي اهاددإ 1! قو : ١1 ةيدرط ريغ رمصلا قف ١ مظنيو ٠ ةيجادلا

 نع كال رح نزلا ةفيعدي دلع 12 هيث
 3 م

 ظ 1

 اقوشعملا قشاعلا نوصي امك اقيفش هيأرب 22هنيز

 يدصلا» بحاصلا عفنو  اقوقحلا لمحو ىههتنا ىح انادي 2 كاملا 3 ةمقحلا هنا 4

 احح هاعرب لارا انو اريغصا :ةادراملا كيكو هل ةيغاتق ني زدت نوبضيب وهز

 ىحو : هيف ره ٠ ىح .٠ ديصلا ىلع هبرديو هفقثي لاز امو . هقوشعمل ىشاعلا بح هل

 ّى : هأوق ن 1 هءادبحأو هبحأص ءاقدصأ 4 عفني اه هريغو زوالا نم بلسجسي حبصأ

 ] ظ نيهاش فصو

4 8 

 0غ َ 5 55 1 8 5 و9 1 1 5 1

 نيريش وأ ناورش ونا درب نوصملا . هزارط ىف  هبشي

 نورد نيجاحلا رطشتد فاو لوئسسم ةددعم رسما ود

 ف فاطعنا لثم فلدعنم

 اقطرق سيلب هلعجت ىلا هير نيوالتو نيهاشلا اذه لادج نع ثدحتي وهو

 0 دنا قرسك جاوز نب ريش بوث وأ ناو رشونأ بو هناك ريرحلا نم فوم ءابق وأ

 فاطعنا هنأك وأ نورقم بجاح رطش هبشيل ءارلا فرحك ىنحنملا هبلخم وأ هرسنم نإو

 . قدنيا زأ قمالتجلاب ريطلا ديم فصو ىف ةفيرط ةيدرط هلو . لا فرح
 ةدوفم: اه: نيا ترلاو:.راقنللا لوط راع ىف: ..نكاركلا انيق: .نغ ااينف كن لحي
 اذوج ل 3 وكانا“ فزع ةفصو دا اطعوب ,. قئارق هع« قد ملا بمس 277
 ] : طمنلا

 ر#
- 

 ك 0 1 3 ا هس

 ا زار 1 م2 مظنم قماولا باق لدجي 0

 )١ ( رظنلا ميدم : قماولا . رسي : لذحي (؟) 2 ريط :رفلا . دحاو قياط وذ ابق :قطرقلا .
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 قحالم» غلابو ٍلهتكم يعات وأ راه نط لكو

 "7 قئافو رتخاف يشو لكب قتداوعلاو رودصلا ةيشوم

 قطاَرَق ىف لاتخت امنأك قفاوخ ةحنجأ ىف لاتخت
 2 00 | ّ م هادو
 د قئادحلا رهز نمماك قمالي قو صْخَق ىف ..نافرت

 "”قناخم ىف َنَلْجَي امنأاك قلامحلا لحك قادجلا رمح هور ًّى 7 رو 0 ْ 1

 نم ىك اركلاو يلا عصر هبلإ رظانلا بلق رش ابدع ًادروم روصي وهو

 كقو ء عيدب ىشود اهلهاودكو اهر ودص ف كير ذإ «ةريغصو ةريبكو ةقعانو ةرفاص

 0 والت تاد ةرشق ١ لفرلل اهنإ لب ٠ ةقينأ ةيبقأو قطارقب اه :حنجأ تسيح

 رمجلا اهقادحأب كانه ىهو . شوقنلاو غابصألا فلات قئادح رهز اهنأكل ىح
 بداح دراطملاو دياصملا ا ا ددئالقلا 7 0 3 0 اهنودجو

 : ةذفلا ةروصلا هذهب

 2ك
 همجحأ ىف نيحلا مح دق | ٍةَرَوُسَق نْيلَبش ىذ بر (6 م .٠ ريق هرم

 ةمرَح ىلإ وندّيالل ءال هب فيطي ايح ىرت ال
 9 0 رحر راغلا روغكو هتماه برحلا نجمك : - ريتا ها , ٠ ا م 7

 أ ص يور 5 0 _ ًَّآ

 ههرض نم اظحللان هةئعيع تحذف ام قربلا ْ ناكو ْ

 مصموو 0 ص - ىو ل ع

 ةيشتلمم  ِهَيَِيحل نيب ><ضرتعم توما ناكو
 لعب ( ةنيحم ناح دإ« هند رع 2 ءاضقملا 4 طيره ةرو-سسقلا دسألا اذه نإ لوقي وهو

 عزفلاو بعرلا نم هب ١ مهألم ا ء هتوطسو ةفاغغ همرححب نوملي ال سانلا ناك نأ
 راغلاك هن ناكو ةوقو ةرالص برج 0 : لثم تناك هتماه نإ لوقيو 2 علطلاو

 )١( دئالقلا : قناخما . نيعلا نفج . لهاوكلا : قتاوعلا .

 رجألا . توملا : نيحلا . لزن : محأ (؛) نم عون وهو قملي عمج : قماليلا )١(
 نينالا تش ٠ ْ :.:ابقلا

 سرلا : نحنا (ه) نطاب وهو . قالمح عمج : قلامحلا (؟)

 ناقل ىناينلا رنلا
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 « فطاخلا قربلا اهنأكت ناك اهدقوت ةدش نف هنيع امأ ءهمضُنقي ام لك هيف طقس

 . همثتلمو هييحل نيب هش ىلع م ناك توملا نأكو

 ةيرعاش بحاص ناك اًمقح هنأ ىلع لدت ةريثك راعشأ هتايدرط ءارو * يشانلاو

 وطسرأ رواديو رواحيل هتدعأ ىّبلا ةيمالكلا هتفاقثب ًاركبم اهدفر دقو ؛ ةيصخ

 ةفاقثلا عيباني لكب هتلصو اهنأ قف بير الو « ةغللاو وحنلا ءاملعو دمحأ نب ليلخلاو

 لك فالخ ى لوقي ناك هنإ هأ اومجرت نم لوقيو « ةينانوب ريغو ةينانوب هرصع ف

 هل اودروأ امإ « لوقلا اذه نم اًدئيش انل اودروي مل مهنأ ريغ « ءارعشلا هيف تلاق ىبعم

 عبارلا لصفلا ىف امهاندشنأ نيذللا هيتيب لثمنم روصلا ةعئار تايبأ ضعب كانهو انه
 . لطاه باحس فصو ى امهو

 اهنماكم نم اهجرختسي فيكو روصلا داوي فيك فرعي ناك هنأ قحلا ىفو

 ةلك اش ىلع هب انباجعإ سفنلا المي ام لكب 'لفحي « اًنبذع ًارعش اهمظني فيكو
 : هلوق

 اباطف باتعلا امهنيب مان دق اى ههاوه نامتاكُم ناقشاعتم

 اباتك ناسرادتي 2 امنأكف  امهيتفج نم .ًظحللا نالقانتي

 3 هلوقو

 5 2 8 ة ] “و 2 :

 افطق اذإ اضغ هنسح نمدوعي 2 رهز ىلع دْرَو هدخ ىف حولي

 0 ردبعو « نورعلا هب هبشت ىذلا سجرتلا رهز وه اعبط تيبلا ق رهزلاو

 ”ةضنغ اهب دوعي ام ةرمحلا نم اهيف ريثت اهلعجو « دودحلا درول فاطتقا اهنأب ةلبقلا
 ] ظ هاو ةتروك انو اهاتجملرا نإ

 ضارملا نويعلا هذه نم قش اعلا ةجّهُم ىف ٌّرحأ ءىبش سيل
 2 5 8 - ٠

 ضايبلا نسحب اهلايرج بيش قاوللا تاجرضملا دودخلاو
2 

2 
1 2 

 ضامغإلاب رامسلا مه نيح جاد ليللا»و بيبحلا قورطو
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 0 اليل ةبوبحتا راك الاعشإ ل «ةرمحلاب ةبرشملا 0 حقا سفن هيف

 ىراوتلا سوه ن ا انييرف تالا ودببو (. ةدج ةعطقلاو . مونلاب ثامسلا 7 كقو

 ضعب ى بارشلا ىلع هقافر ضعب عم عمتجا هنأ ىوري زتعملا ن داق ء هتدلب ق

 اهدشنأ ادإ ىح مهينغت تلاز امو «توصلا ةببط ةنسخ ةنيف مهعمو تاهزنتملا

 : هلوقب اهمتحخ هل ةعوطقم

 لحراف ىننيو# تنك نإف -6ليحرلا تقوب انرنذذآ دقو
 : نارينلا اهبلق ىف تعقو تيبلا اذه ةيراتللا تعمس املف : زتعملا نبا لوقي

 «نيرخآ قافر عم عمتجاو . هب اهفلكل ءهعم تلحتراو تماّمف ءاهاوهيو هاوهت تناكو
 بلط هيحص 0س هنم بارشلا ذخأ املف «ةليمج ةبيقر اهعمو تءاجف « ةينغم اوعدو
 ظ ] , ةيبقرلا كلت ىلإ همر لح اًههجوم 4 أهيف بتكو ةعقر

 كيرظان نع َرظاونلا اوّدرل ِكوفصنأ مهنأ ول نكتيدف
 كيلإ الإ نيعلا رظنت لهو كاوس نع اًنيِيعَأ نيدرت

 كيلع ًٌابيقر نوكي اذ نمف انيلع ًابيقب كولعج مهو
 تايتنجو قشاتسح ىحو نم لل وري ام مهحيو - اوءرقي م وه”7”نث صا. 2 ه 5 هام هه ع 5

 ىثانلا دنع ا ةكلملا ةعور ىلع حوضوب لدي ام انفلسأ ام لك ىف لعلو
 و ”لدقصتت ىه اذإف « هل ةرصاعملا تافاقثلاب اهو ذغسي نأ م ةكلم ىهو
 0 ةليحسأو رطاوخمب هيعماس فرط لازي ال “ىشانلا اذإو « اًنيصخ دادزت ىه

 «» ع
 3 ةعئار

 نويبعش ءارعش
 ىف هب لصتا « بعشلاب ايو ناك مناد ىبرعلا رعشلا نإ انلق اذإ ولغن ال

 ةلصلا هذه هل تلظو 2 هتلمسل "روض هرعشو رعاشلا ناك دف ؛« لهاحجلا رصعلا
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 امأ : ىعامخلا روعشلا ىلإ لبقلا روعشلا نم اًنايحأ تلوحت نإو ءىومألا رصعلا ىف

 روعشلا لقيو ةيعامجلا حورلاب روعشلا بلغي ذخأ دقذ لوألا ىسابعلا رصعلا ذنم

 روعشلا لظ اهيبا دهروعدلا اذه بضن رصعلا اذه ناك اذإ / ىح (ةيليقلا حورأاب

 ءارعشلا در روهمج نأ كلذ ىف لماوعلا مهأ 3م ناكو .. لغتك 0 ةيعامجلا حورلاب

 شاع نم ه ىحت .ةيطارقتسرالا ةقيطلا دع املقو « ةلماعلا ةقبطلا نم ناك

 وهف.«بعشلا حورب الوصوم ”لظ 5 هصق قو ءافلخلا دئاوم لوح ءارعشلا ءالؤه“ن

 اوناكو .اهتودب ةيعرلا ةأيحس حاصت ال ىلا ةلادعلا ن م رشني اعو ةفيلحخلا ىوقتي غني

 . ةيمالسإلاو ةينطولا ةيمحلاو بابشلا حور نعني رّبعم ةيبرحلاكراعملا لاطبأ نوحدمع

 نأ رعشلا ضار غأنم هريغل لوأف وحنلا اذهىلع بعشلا حورب لصتي حيدملا ناك اذإو

 ةيمالسإلا دايعالا فصوي اهنم لصتا امو نوولا ةايحن ىبحو . ىوقأو قثوأدتلص نوكت

 دايعألا كلت ف لقألا ىلع اهشيعتو بعشلا م ناك اهيهالمو ةيسرافلاو ةيحيسملاو

 اهتايح ىحتو نم ناكو ةماعلا ىلع قلي ناكف فوصتتلاودهزلا رعش امأ . هنم بارسأ

 لصولا نكمي هسفن بولسألا اذببو . راسعإو كنضو فظش نم اهيف ىرسي امو

 رعشلا نم هديرن ام اذه سيل نكلو « بعشلا نيبو ىرخألا نونفلاو لزغلا نيب

 رونصي ىذلا عونلا وه اضاخ انعوت هنم ديرن نحنف « هنع ثدحتن ىذلا ىبعشلا

 ةهاجولا ووذو ءارمألاو ءارزولاو ءافلحلاف « سؤبو ةساعت نم ةيعرلا هيلع تناك ام

 نيعتمتسم هلئاسوو هتاودأو ميعنلا ىف نوشيعي ءارعشلاو نينغملا ضعب نم مهب قحل نسم

 ءانع ىأ اولمتح نأ نودو دهج ىأ اولذبب نأ نود عاتمتسالا نوكي ام ىصقأ ةايحلاب
» 

 ةنمأ ريغ « ةئماظ ةعئاج ةضمملا سؤبلا لاقثأ تحت بعشلا ةماع حزرمت نيح 9

 يلق داك ةيعامجالا ةايحلا لصف َ امهانروص نيذللا نايغطلاو ثيعلا ن

 ناعمإلاو رقفلا نم بعشلا هعرجتيو هنوعرتجتي ام نوروصي نيذلا ءارعشلا ريكي نأ

 ءانبأ نم مهنأل « عاض هومظن ام لج نأ دكؤملا نمو . ةساعتلاو سيلا ف

 اذه لثب مهب نم رخآ مه لب « نومظني ام ليجست مهمه ال ةداح مهو « بعشلا

 الل اردان الإ همححاص مسا هعم لجسي مل رعشلا اذه نم لجسم ام ىحو « فرشلا

. 
 اهدعب امو 48 /) ةبتكم ةعبط ) ىييبلل ىواسملاو نساحملا رظنا

)١( 
 ميهارإ لضفلا وبأ دمحم قيقحتب ( رصم ةفبن



 هما

 ثدحن نم "لوو 9 هكا ف رعت نتلانلا نون ةفئاط روهظل سؤبلا اذه اه دقو

 ْف مهسلسيحو مهءامسأ همف درود وهو « ءالخبلا هباتك علاطم 2 ظحاحلا مهنع

 نم تاعامج مهو 2210 هرداونو مهامعأ ىهيبلا روصيو سانلا نم مهاردلا صانتقا

 ةقبط رصعلا ىف نونوكي مهو « ءارعشلاو ءابدألا نم ريثك مهيلإ مضني ناكو نيلوستملا

 . سانلا كاحضإو قماحتلاب بسكتت ةقبط « ةريبك

 شاع ىذلا ىسابعل

 : داس ةاعج 1 2 ماض قينمعت اق دف ةناكو صنم ةفالاتك ىلإ ريصفلا ذه
 ى نكي مل هنإ لاقيو هب ةرهشلاو قمحلا ىلإ لدعو دجلا كرتف لكوتملا ىلو نأ ىلإ

 هثيداحأ 7 قو ه زدبخلاو نيجعلا ىبح هديب اهلمعي وهو الإ ةعانص هرصع
 نع ذخأ هنأو « لزملا ثادحألا نوملعي نوملعم هرصعل دادغبي ناك هنأ ىلع لدي ام

 لوأ : هئاقفرلو هل لرقي ناك ذإ ةعاقر مالكلا بلق نم هب فردع ام مهنم ملعم
 فيك ىسمأ اذإو ؟ تيسمأ فيك حبصأ اذإ لوقأ تنكف ءايشألا بلق نوعنصت ام
 قينااوننا لواسلا لاقرو.هترتلا لإ ترض يلا" ل لافاذروا :ةحبصا

 لعجو (ءاذح» اًفخ هسأر ىلعو نيتوسنلق هيلجر ف لعج ذإ هّنيز بلقف هيلإ لكوتم
 هيلع لخدو ةلتملا اذهب ىلع لاق لكوتملاهحم املف .ليوارس 5 اصرمق هليوارس
 لاذ ء«سراف ىلإ كيفنأو كيلجر ىف (ديقلا ) مهدألا عضأ ىف براش تينا كلا لا

 ميلا تللتق قى ىلار :أ لكوتملا لاقف « لجار ىلإ ىفناو بهشألا لجر ىف عض :

 ىأ هذخأ امم ريكأ هنم ذيخأ هنإ لاقيو . لكوتملا كحضف « لصب ءام لب : ا

 اهقضو لا ةكررلاف هد تور تاكد ةكوذيتا هبل ل هنت دقو "ليل [ عاش
 وهو جرخحيو ٠ ءةايظرو كايشلا هيلع حردطتتو 2, هحئاذم ضعب ّ ىرجحيلا

 : لوقي

 كربلا ىف - ىدرطيف كلملا اذ ىف د ظ

 كسلا يد ناك كبشلاب 2 قداطصيو

 عبط ) ىفاغألا» م8 ص لوصال ءافلخلا 0 407/6 ىواسملاو نساحتلا ( 1)
 ؟”» ص تسرهفلا»و م9 ٠٠١/ (ىساسلا هراعشأو هرابخأو هتايحو ربعلا نأ ىف رظنا ( ؟ )

 ١ / 4١. ( لوبناتسإ عبط ) تايفول اب فاولاو دالوأ راعشأو "4 ؟صزتعملا نبال ءارعشلا تاقبط 1
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 ناك نإ : هباجأف ؟ ةركن وأ ةفرعم ىنيظلا : روهشملا ىوحنلا ملاعلا بلعث هلأسو
 قام : هل بلعث لاّمفء«ةركن وهف ءارحصلا قف ناك نإو ةفرعف ةدئاملا ىلع ايوشم

 اولجسيل هيلإ « ةيتابدألا ١ ناملغلا سلّجَسي ناكو . وحنلاب كنم هفرعأ ايندلا

 باتكو تاعاقرلا ىوأمو تاقامحلا عماج باتك مهل فّنصي هلعج امم « همالك
 نم لعأ ةلجد رهن راص مل : هلأس اًمالغ نأ ورتب « ةمدانملا باتكو هرداوت

 هباجأف (ةيضرأ ةيوارحص ةرمت ) ةأئمكلا نم ضيبأ نطقلاو تارفلا رهن
 جور ههانشاو اذهبدالاك ناش ةنيرأ نوزاظلا بلدو ناقنم اه يعل ةاقلا آل
 ملكتي ىلا هتغل نع لكسو « نيدكملا ريغو ةيتابدألا نم ني «دكملا ليغ دعاني

 لع سلخاف ريكا نإ ع لاقق ف اهلصأ ءىش ىأ تالاحتسا قم اهي انو اهب

 ىلاحلاو بهاذلا مالك نه هع ء ىش لك بتكأف ساطرقو ةاود ىعمو رسجلا

 هقصلأو اضرع هعطقأ م « نيهجولا نم ساطرقلا لمأ ىتح نيراكملاو نيحالملاو
 لك ىف برغي لازي ام ناكو . هنم قمحأ ايندلا ف سيل مالك هنم ءىجيف اًمفلاح

 : هلزغ ضعب ىف هلوق نو « اههبشي امو ةماعلا ةغلل امزتلم ٠ رعش نم ىظني ام

 حرق اذإ ىيراَرَف ىبلق ىف بحلا َضابو

 نأ هلوح نم ءارعشلا بابش ضعب حصني ناكو « لزهلا اذه لثم ىف رمتسيو

 زتعملا نبا هل هاور اميو « هرعش لثم ًادراب أدراب نكيلف الإو ًاديج ًاديج رعشلا اواوقي

 : هلوق نزولا برطضملا درابلا ىلزملا همالك نم

 3 ا ع

 كم هريغلا وما هنآ نأ عينأ نأ هنآ
 ل

 سس ها

 م

 هللا وبخنأ" :آأ' دقرقمحتلا ,ققلا نأ
2 

 رم ا مح
. 

 هنئدرت ىجي لقو ىرعش ]ديا انأ

 كاحضإل اًبلطو الزه ءاحلا ةددشملا نونلا هتايبأ ىلإ فاضأ هنأ حضاوو

 ءارعشلا هذخنا دقو « ةباعدو لزه اهلك طمنلا اذه نم راعشأ هلو . هلوح نم

 هراعشأ ىف هكلسستي ناكامو لزملا اذه لثم ىف ممل اًمامإ هوفلخ نيذلا « ةيتابدألا »

 . ةكيكرلا مهببلاسأو ةماعلا ظافلأ نم



 “.٠ق

 ا لزلاو قماحبتلا ق : ريغلا ىلأ بهذم أومهذ ن بدلا ةيدكلا ءارعش نمو

 هيلع ترد دمتأ « ةفرح ىأو ع ةفرح قماحتلا داخستا ىلإ اهيف وعدي ةريثك راعشأ هلو

 , لوقي 1 اًناملغو الاغبوالا مأو ًاريثك ًاريخ

 ه 000 و 000 ا
 لغشلا ةرثك نم لابلا ىخر ىلإف لذعلا نم ىعد قدحلا ىف ىلذاع انأ

 لزهلاب كاتئجح دجلاب ا نإف هفالخ تأ تقرأ امب 0
 يل : 01

 0 ةلق نم ةوودكشييا دق .ىنأل : هباوج ؟كاذ ناك مل 1 تلق نإو

 م 3 1 ف لوسأ أهو ١ 8 مارسأ | ىَقَمَحْلا َْق تيكا

 ا ل كير نر انه الغت اع هتاعج 2ك 00 ةفرح إف مولا لذعلل | عا "لف

 ءارعشلا ناكو . ناكم لك ىق هب نوبسحرب لب «هب نوقيضي ال سانلا حبصأو « انعساو
 نم ند 00 تلا رع 6 قارعلا ريغو قارعلا نادلب 2 نوؤوطي لئزيحم نودكملا

 هواذدع نم م ضعبل لجعلا نأ لوي كلذ َْث .٠ لاومألا بلح لايت>الا َْق داتا

 : هتفرحو هتب دك لع

 الأ كّلتم تنك دق  ىِنَبْحَل ةقامحلا ىلع
 الصْرملا مث ٌماشلا»و اهضرأب ّرصم تلخدف
 ايا 6 يل ل ةريزجلا قر

 الاسمتأ ىكي  لقعلاب هءانف تللح الإ

 فاصصوأا ريثك ناكو ىنوقعيلا هللا دبع وبأ رصعلا ىف 'ةفرح ةيادكلا ذختا نميو
 . دهزاا ىف لخدت ؟'ًاراعشأ ىنابزرملا هل ىورو « ليفطتلاو رقفلاو عودلاب هسفنل

 . ةيرعشلا ةعزنلا بناوج ضعبل امهريوصتو ىزرأ زبحلاو ةظحج دنع اليلق فقنو

 1 89454 ص ءارعشلا جعم 030 زتعملا نبال ءارعشلا تاّقبط هراعشأ قو هيف رظنا 000

 2. 941٠ نصح



 (! نع

 ناكو « رعشلا نسح ًارعاش ناك ةكمارملا لسن نم ردعجج نب نيوقا هرسأ

 ىف هلو « موجنلاو خيبطلا لثم ةفاتخمم اذونف نسي ناك اك ر وبنطلاىلع ءانغلا ن

 بدحاصو هرصع ءافرظ نم ناكو «نونف ةدع ف ىرخأ بتك ريغ يي

 هب رهتشا ىذلا هبقا ةظححب هبقل ىذلا وه زتعملا نياو . ةردانلا رضاح ةءدانمو رابخأ

 لوقي كلد 5 َ نورعلا همح ت7 هجوأا حيب# ناكو 2 كلي دش ءوتن ةيئيع َْق ناك دإ

 ] : ىبورلا نيا

 ذاذآلا ذل دويعلا ملأ ةزمسك هيداتل ايكشرو

 تعلو ءهدعب هل حفلت م ءافلحلا تويب نكلو : هنم هب رقي كمتعم ا ةفيلحلا تاكو

 . ردتفمملا ردرو ةلمم ٠ نداو ىتكملا ردزو نسحلا ن , سايعلا لثم ءارزولا توب صعب

 تناك همايأ رك أف ) 0 وأ نيف وأ ةقيلخ ٠ نم هلصسي ع ىبسش لع ىيسب ل ناكو

 بعشأا ةأيمح نولثمب ن * ريتش ن ا 0 2 شاع ةيرويئطلا هنعص الوأو 6 ةسئاب

 لب ع طقذ هتمامدل الأ كيبح نوروزي ءاهجولاو ماجحا نم ريد 5 ناك دمتذ : ةسعتلا

 لو ريثك هنع فرصتاف ) اًنيعيش ناكو 6 بايثلا حسو اعاد ناك هنأ نم ليف امل اضيأ

 بعشلا ان طاليضالل 0 هعقدب كاك كلذ لكو . هةهحجسو 2 مهياوبأ اوقلغأو

 سلاما هاقانتت ىحو دادغب َّى رودي ىبح ًارعش مظني نإ ام ٠ هرع سب نوةلعتي اوناكو

 هللا كليع دنع موب تنك ٠ لاق ع :ةسفن وه ْث ل بايشلا ريغو بايشلا هيوردو

 : : لوقأ تلعديف ؛ ةدعنأ ملف ىلعتت تيلطف زتعملا نبا

 ه- "1 ا . هاما يب

 لعن فحصم ىف وأ  لعنب ىل نم موق اي
 ريثك ناكو . نايبصلا هاور ىبح تيبلا اذه راسف : لوقي . هبكري الغد دصقب

 لث٠ نم هسؤب ةصق ىكحي اهنم ريثكو « اضيأ نايبصلا اهيوري ىرخألا هراعشأ نم

 لس بادآلا رهز ليذو ١م / + بادآلا هراعشأو هرابخخأو ةلعحج قى مجأر 0010

 موجنلاو ©١52٠ م صح ىربطلا ةلمكتو 48 ١١4 ص تسرهفلاو +5 / 4 دادغب خيرات

 م0١٠5 /  ةرهازلا ناكلخ نبا» 14١/8 ءابدألا جعمو

 رهزو 47 : +غا + ١١ ص تارايدلاو
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 مدعلاو نسوا هفرعب 2رضلاو هلئاس فاعسإ هنيد ىذلا انا 000 4 2 2 4 7 يو و َ ًّ

 روي ”ىو را
 مستبم روجلاو ريتك لدّعْلاف هَرَقفأ تيبلا لهأ بح ىذلا انأ ا ع ا

 تلمع امنأكو « انفلسأ انك تيبلا لهأل هعيشتب ههوجو ضعب نم هسؤبل لساعي وهو
 « قزرلا ىف لالقإو ”قيض اهبناوج رثكأ ةسئاب ةشيعم شيعي نأ ىلع ةريثك لماوع
 َرادصسي نأو هسيساحأ قمعتت نأ مهملا نكلو « ةشيعملا كلت شيعي نأ مهملا سيو
 : هلوق لثع اهنع

 روفاك ايو ًافصنمايو زر  ٌدَباي .طق لق لقأ م نا[ با م0 8 2 ن ا وراس ا

 هاوشلا نيأ نيأ تلق الو ءدال

 ًَ 2 و
 ريعشو رو رب  ةع َّْضلا نم كاتأ دق : ليقالو ال
 رار م وا تار .ء 30 ونهو 8#
 روبصو البلا ىلع دلج كالا .هالاو كيلامملا نم ولخ انا

 .٠ 5 رلتا ىام و 0 يه ارز

 روهنلا هله. نأ .ىرلخيب مئدقو .ةريشك الإ سب

 كييف دو 00 لثم نم هراد م لم كتو ناملغلا مهمدخحي نم سيل وهف

 نم نسل هنأل 2 داصتخلا لزق نازوو تازيم ىلإ جان نم سبيل وهو ؛« روفاكو

 هزازانأ هدتعا ىدبا م ريعشلاو لا ميعايض نم نونجَسي نيذلا عايضلا باحصأ
 ام هدنع «ء نامرحلاو فظشلا ةأمح لامحلا ىلع ريصلاو دلحلا هدنع اعإ كيلامت الو

 ءلتمب هبلقو «٠ برشو هيلع رهدلا لكأ قلّ بوثو ءام حدقو ةرسك نم 0
 تارسكلا كاوشأ َْق باقتي وهو ميعنلا فاطعأ َْق بلقتي هرحغف 3 ةعوأو ةرسح

 : لوي 0 ءانععلاو ءاششلاو

 10 1> )١7( ع ف ه#
 اروذبلا نيأو اننازوو ني

 بجاح لزنم باب ىلع الل بتاك ىل سيل هللا دمحلا
 ةركار ٌةظحج لبق هبوكر ىلع تمزعاذإ زرامح الو

 بهاذلا ىصيمق نم ةفاخم الدب ىل نوكي 00

 بكاسلا لباولاب ىيع نامجا ةحرقم ىهف بتيبلا ةرجأو

 )١( نازيملا دومع : انه نيهاشلا .
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 بحاصلا َةَعْبَش باتك عميب يلع تمزع بحاص فراز نإ
 سيل لب ؛« بجاح الو هل بتاك الف ناطلسلاو هاحلا باحصأ نم سيل وهف

 دع ةربك يك ةتامي#اضقأ هيكرر ها نامحتالاو: ةارثلاو ةفاضرلا بناحضأ نم

 نعهزجعو تيبلا 50 ءهردك دشأ امو ءىلابلا هصيمق نم الدب ديدج ها صيمقالو

 مي-ر نمالو «هئاكب ةرثكل هنافجأ تحرقت دقل ىبح «هنايكيي لب «هناصغني اهدادس ٠

 هل همعطيو هب هوذغي ام دجي مل بحاص هراز نإ ىبحو . هيلع فطعي وأ هل هبلق "قري
 ملظللابو سفيلل ايف . هدوأ ميقي ام ضعب هب هل ىرتشي هتك نم انباتك ميما نأ الإ

 نييطتف نردحم ماكل نودضيو نوح دك بعقلا ءانرآ لعج ىذلا خراصلا
 هتفردع ق كاشلا انآ 7 هبات و . ناوحلاو <لذلا الإ اهملم مش نو الو ملا ا

 : لوقيف : داعش نم مني امو هفيل انو ةيبدألا

 بطعلا ننعم ةيننارو ْمَدَألا 5 ترِجض ىبسح

 بَطُحلا نم تظفح امو م لكلا تبارعإ ' ثرجه
 بعتلا نم تحرتسا»و صضئ اقثلا ناويد -تنهرو

 ءانعلاو ءاقشلا ىوس اهنم نحي مل ىلا بدألا ةفرح رجهي نأ ىلع ممص دق وهف
 اهنأكو « همر هب دستيل هنمهر هتسافن عف قدزرفلاو ريرج نيب ضئاقنلا باتك امأ
 تناك الاقث ءابعأ اهنارجه ىلع مد ىلا بدألا بتك نم هريغ ىفو هيف سحأ

 . حيرتسيو حيريل اهنم صلختي وهف « هيفتك ظهبت

 ةيسايسلا ةايحلا داسف ىلع - بعشلا ءانبأ عم هطخس لتشي نأ عطانا

 .بعشلا نورصتعي اوناك نيذلا ءارزولا لع هيضغ ماج ٠ بصي نأو ردتقملا رصع ق

 3 را ق بعشلا شيعي نأ ٠ نم ريض الو ميعنلا داوقللاو ءافلخلاو و مه اوشيعيأ

 ] صلخعتي ىبح ثراوكلا مهب قيحست نأ ءارزولل يمحدا ةفط ناك كلذل أ

 رفع هيلع لخد هئاقدصأ ضعب نأ ىوريو . مهمكح داسفو مهملظ نم

 « ءارزوأاا تابكن ريغ د قدي ل و لاَقف ؟ 0 ام : هل لاَمقف .« ردتمملا

 : ةهيدبلا ىلع ةظحج لاقف « تارفلا نبا بكت دق : هل لاقف

 ابهذ انانإ ىف اهلاخت  ةقتعم  ةوهق نم ٌنسحأ
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 (١)امصولا اهظاحلا انيف مسقت ةمعنم | ةدودقمه المك نم 0 0 0 ىلا 0 َه 1 6 _

 و ِ

 2ع >

 رمحلاب ىراكسلا ىشتني امك اهب ىشتناو تارفلا نبا ةبكن هتحرفأ دقف
 نم هيف ناك امم اًنئيش بصي مل ًادحأ نآل هب تمشيو . ةوشن اهل دعت ال ةوشن
 ارشو املظ ضرألا المي ناك ذإ بعشلا هب قاض امك هب قيضيل هنإو « ةمعن
 « مهنم هركىٍبع فويضلل ماعطلا نومدقي نيدذلا ءاحشألا ءالخبلا ءاجه نم ريكي ناكو . ريخ لكو رب لك رارحألا تمرح ىلا هتلود ضغبيو هضغبيل هنإو « ًاركنو 2 ع ' 5 5 01 : 0 0
 : قيدص ىف هلوق لثم نم هكف بلاق ىف ءاجحلا اذه غوصي ام ًاريثكو

 ثئاخ ريغ ًانمآ اهيف تنعمأف بئاطقلالكال ىلقيدص قاعد سد سل و ًء »ع وف ا
 فلاتملا ىدحإ ىهف الهم كَدّيور هبلق لكالاب تعجوأ دقو لاف # هر ” وم ع م 20 م 57
 ٍفئاَطَقلا ليتق اي : هيلع ىّداني 2كلا انعمس نإ ام: هل تلقف
 :كالهلاو فلتلا لب «ةمختلا كيلع فاخأ ىنإ :هل لاقف آر رش هيا] رظني هقيدصو يللا لكأ اهنم لكأف ٠ ًاديدش اًنعوجو ةبغسم هنم تفداص فئاطقلا تناكو

 : نآرقلا نوظفحي ءالخب موق ى هلو . فيرظلا درأا اذه هيلع درف

 هدئاملا ٌةروس الإ هيف اه  اولمعتساو نارقلا اوظفح دق
 ىلع ةباعدلا ولح ناك هنأ ىلع لدت زارطلا اذه نم ةفلتخم تايبأ هل ىورتو

 عيرس ناك هنأ ىلع لدي عذال ريثك ءاجه هلو . هبايث ةثاثرو ههجو حبق نم مغرلا
 . ريغو باجحلاو ءارزولا وجهي وهف ًادحأ ىشخي نكي مو . ناسللا ليوط ساسحإلا
 عويش نم نوملعي امل هنوماحتي اوناكو ) مهم ءالخبلا ةصاخمو م ءارزولاو باجحلا

 0 : ليقث ىف هلوق نمو . ةقزأألاو عراوشلا ىف نايبصلا ةنسلأ ىلع هرعش
 ةيكلا نب عيدؤتلا َةَوْقَو اب ٌليلخلا توع ىنتلا ةظفل اي

 : بصولا 5 دقلا ةقيشر : ةدودقم 010

 بعتلا



 همم

 راحل نيالا هيي وم. فق الزنم ايو شْعَنلا ةعاط اي

 هلا ا ا ليعرلا كدا مقا ضباب
 ليلعلا ءرب دعب نم ةسكنو 1

 لكل الاثمت هلعجت ىبلا تافصلا هذه لثع ليقثلا فصو ق اليوط رمتسو

 « اهنم ءاشي امب هحصتي ىكا : اهروص أوسأ ق ةايحلا رورش هل تعمجت اهأك عرق

 ناكو . ليلعلا ةسكنو شعنلا ةعلط اهنيب عضيو ءا مائيه عشبأ ىف رورشلا ىلاوتتو

 ىلع اهينغي ناك رمحلا ىف راعشأ ضعب هل ىتشباشلا ىور دقو « تارايدلاب ملي

 رى هو
# 

 : 43 هوو نلوجسا ماا َْق هأوق لثم نم هر وسط

 5 0 ا ب 7
ّ 5 

 .- ِ ّ .٠ .

 يااسيتاتس نيج اقل ىرشعلا#ب .ايئاذاا نريتنالا

 أ
5 

 امانادو 2 اهّيطُش نيبام اس ىل تضم .مايأل ًايَقَس

 هدعقأ ىذلا كاك ايرو ؛ أممؤ اع ةلممأ اليلق ناك ةريدآلاب هماملإ نأ ودمو

 ةفيرط تايبأو عطق ضعب لزغلا ىف هلو . هقفاري ناك ام ًاريثك ىذلا هسؤي اهنع

 0 ه]وو لثم نم
 ْ ٠

 ع ا 8 د را 58

 0 0 ى  ىدوجف ىلغمي ىلع تلخب : اهل تلقف

 امف لعلو 6ع 5 وحلت ن ةأع هذإ لامتيو 4 ةيااع نس نع 006 ةنس قوت لقو

 كاك أم ها اه: الظن أ كلقو ٠ ة.صخلا هتد رعأش روبضن م هراعشأ نم انفلسأ

اعلاب كواخاو هتيبعش راثآ نم رثأ ىو 0 ةيماعلا لا بيلاسألاو ظافلألا نم همدختس
 ةم

 َ دادغب ُْق



 مع ووو

 '7ىزرأ زيا

 ناكو أرقي الو بتكي ال يمأ ناك « ىرصب رعاش «كدحا نب 0

 قو « هشاعم كلذب بسكتي ةرصبلا كبر-هب هناك د ا رد زيخس

 هيلع نومحدزي سانلاو تتايشلاو « لزغلا ىلع ةروصقملا هراعشأ دشتي ناك هلمع ءانثأ

 2 هذخأم بفرق .نساثلا ف عيدي هرعشو ( هرمأو هأ اح نم ني © هرعش عامسال

 هل اوعمجو « هراعشأ عمج هناك د نوباتني اوناك نم هي رصاعم ضعب ىنسعو . هتاوهسو
  ىدوعسملا لوقيو « هنم ةروصم ةخسن ةيبرعلا ةعماجلاب تاطوطأ# لا دهعم قو « اناويد

 : اني لوقيو . « لزغلاب نيفورعملا ةهيدبلا قف نيدو للا نيعورطملا دحأ ) : هيف

 رعاش انمدق ام لكب ىزرأ زبحلاو . ( هرعش نم اذه انتقو ف ثدحملا ءانغلا ريكأو»

 ىنأ وهو « ةفرحو ةعانص بحاص « ةيبعش ةئيب نم وهف ٠ لماكلا ىنعملاب ىعش
 ةيسيصلاو باسششلاو هتدلب ق ناسل لك لع لو رم « ةباتكلا الو ةءارقلا فرعي ال

 دادغب مدقو . برطلا تالآ عيمج ىلع هيف نرد نونغملاو ناكم لك ىف هنود شنب

 ةفيفحلا هراعشأ نم مهيأإ هقبس دق د مل اًنسح الايقتسا اهبايشو اهؤابدأ هلبقتساف

 تاشو ىلع ناك هنإ لوي ةميتبلا 2 ىلاعثلا دعبل“ نأ بيرغلا نمو . ةبذعلا ةلهسلا

 عم مها نم هيرصاعم نم لجو نأ الوأ « همالك ةفسفسل هراعشأ ىطَو هلامهإ

 قو « هظفحم تقلع هرعش نم انين ةميتيلا ( هات نأ ىأأرف ذ « هناودد

 حلصي ال امع هيف صحفلا كرو هرعش قابل حفصتلا نع ضارعلا ىأر هسفن تقولا

 اليلج 0 يبدأ المع هسفن ىلع تو كلذيو . هلام نم ةميتيلاب هقاحلاإل

 ةدام ىوتح دإ « تاجردهعفرد هلعل لب «٠ . هنم صقني الو هباتكل هفيضي نأ 00 ناك

 نم ثدح ام ىدم ىّرني .ىحس « ةلماك ضراعت نأ ًاريدج ناك ةيبعش ةيرعش

 ةيوغللا اهبناوج ى ءاوس « ىحصفلا ىلإ سايقلاب ةيرصبلا ةيبعشلا ةغللا ىف روطت

 نع باغ اذه نكلو . لصاوت نم امهنيب لظ ام ىدم اًضيأ ىرسيو « ةيبولسألا وأ

 89407 +« ال7 ١/ ناعملا ناويدو ؟ا050 /© ةرايخأر تايون ىررا قيلا وو سنا ( 0):

 بادآلا رهز ليذو 7*١ / + بادآلا رهزو ؟هةه/ 4 بهذلا جورمو ٠61/٠ ةميتيلا

 ظ :1 55: نص ةرهازلا موجنلاو دمحأ نب رصن ىف ناكلخ نباو



 هأ٠

 نمؤن نحنف كلذ عمو . ةيماع اهيف سيل ًاراعشأ راتخا امن هنأ نظلا ريكأو « هنهذ

 اهاور ىلا هحتلم نمو . ةعساو نكت مل ىحصفلاو ةيماعلا نيب ذئنيح قراوفلا نأب

 0 2 ُ هَ 2 ول #0 َ *ً م

 دبع ىلإ ىثمت لوم نم مركاب  امتعمس وأ اًيرصبأ له ليلخ
 دْعَولاب كبلق قيلعت نع كئوصأ ىل لاقو دْعَو ريغ نم ارئاز قأ 5 ا ْ ِ َ ٍِ 2 9 3 عاق ١

 3 هَ ظ ْ 00 . . ّ. ٠

 دْعسلاو ةداعسلا كالفأب رودي هنيبو ىنيب لصولا ساك لاز امف

 دخلا ةحافت ضيضٌعت ىلع اروطو رظان سجّرن ليبقت ىلع اروطف

 قلعت نم هيلع ىشخي هنأو هنتقر روصي ام كبلق قيلعت نع كنوصأ ةملك قو

 1 هلوق 1 نم اضيأ

 راضخ مهو اًرَمَج سانأ» اوباغ نيح انل اًوَقَو سانأ مك
 ش ' 000 ١ 1 00 ّ ء

 اوراج مث اورواجو اولاه مث 2 اولامساو اوضرعا مث اوضرع
 ريق © 9 1 6 3 ٠01

 رعشلا ةعنص هقْدفَي ناك هنأ ىلع لدت تاقابطو تاسانحجي ةرخاز تايبألاو
 نيبو (راضح» لباقت اوباغو ءاوفج» لياقت اوفوف .اًنسح اهقفاهيف نييعيدبلا ةعانصو
 ليلعتلا نسحو « نامك# قابطو سانج ىناثلا تيبلا قف نيتبقاعتم نيتملك لك

 : هلوق هحام نمو . ةفيفخ ةودلح ةبذع تاملكلاو . ريخألا تيبلا ق حضاو
 رن

 ٌرَظنلا دنع نيلاله اناكف بيبحلا هجوو لالهلا كبر

 رّبلا لاله نم ىّجَدلا لاله امهيف َقَْح نم ٍرْدَأ ملف

 رَعشلا داوس نم ىفعار اهو نّيتنجولا ىف دروتلا الولو

 لا ديلا طا مفكر. ”ةييشللا لاليلا نظأ .كنكلا

 ردسي ملف «هتباتنا ىلا ةريحلا كلتب اقح ةسيفن ةفرط ىلإ هلاحأو ؛ ليمج لايخلاو
 ظحال ةليوط ةانأ دعبو « لمأتي ذخأ مث ءرشبلا لاله نيأو ىج دلا لاله نيأ



1١ 

 ى اًقراغ لظ الإو بيبحلا نيأو لالملا نيأ فرعف رعشلا داوسو نيتنجولا دروت
 س2 '

 هحمأم نمو 3 هنريح 5 ْ

 هب تقَطنمت تكش ول مويلاف متاخ ىضم اف ىل ناك دق
 راد ى - و "و 2 ٠  0ى م

 هبتني م م ةلّقم ف ىل جز ول ترص ىبح تبدو

 هباذعو هيف هئاقشو هيحب ببس 6 هباصأ امف ةحضاو ةغلابم ىهو .

 هنأكو « هدنع اهدجن ءارعشلا نيب ف تدذحخأ دق تناك ىلا ةغلابملا ىحف
 هلشمت ىحو 6 ةيكلم هأ تماقتسا ىح هرصع لبقو ةهرصتع َْف رعشلا لع ردفوت

 لهأ دنع اًنيويحم هلعج امم انهكف حورلا فيفخ ناكو . هصئاصخو هتاموقم عيمج
 نأ ةوكاف لع ماعطلا ةلق ق هناوق هأام 50 نمو . هتامث دعبو هنامح قة :رمصبلا

 هئاقدصأ .

 ناوسخلا قوف نوكي ام نكي م نكلو ناوخلا ناك ىرمعلو

 7نايعلاب ىَري ام نهيف سيل نكلو ىلاوجلا لثم ٍنامجو
 .  2ع ها يي ّض و 2

 نائب .ةيسمأ اه دجأ مل قناني اهيف تردأ ام اذإف
 :.  5 0ع ساي هَ 2

 نانسالاب نائسالا ٌكَص ريغ 22عىش ريغ ىلع غضاه ىنإ
 ىناشو ىنأدف اهل ىدُم دنع  اهنم غرفأ ىهو ٌفكلا عجرت

 ةهاكفلا بذع رضحملا ليمج ناك هنأو هدنع ةباعدلا حور ىلع لدت تايبآلاو
 مهلعج مغ ةصاخ ىرصتبلا بابشلا لعو هيفراعو هينطا ره سوقن لع ش ىلع لظلا فيمخ

 َْى اهدشنب ناك ىلا هتاعوطقم باجي مظن هنأ رفعو 3 ادلع ا هب نوملعتي

 ةنانط ةليوط ةدنمصق ىلإ هلأ أومجرت نم :نازكأ كممق ع ةليوط كدئاصق زرآلل هزيحخ

 ظ : هلوقب اهلهتسا
 ةهممو ار 0. ندع هر ا

 ديتلجو مخبصي ركسلاو ىبددانم ىيحسلا تاب

 ىعملاب ىعش رعش وهو هقيقر رعشلا بذع ناك هنأ هل هاندشنأ امم حضاوو
 قيقدلا «٠ بسكتلل رعشلا عنص فرحي نكي مل «بعشلا عانص نم عناص همظن دقف

 ءاملا ضاوحأ : ىناوحلا )١(



 ها

 سيل وهف « ةمخضلا ةيلاملا زئاوحلا هوحنميا ءافلخلا ريغو ءافلخللا ىلع هضرسعو هب

 ةروهمجلا هزاغكأ ماديا ىعش رعاش وه امنإ ةيطارقتسرألا ةقبطلا مهرعش نومدقي نم

 دجتاأل ىلا ةليبسلا هلا :هذاختابو « لزغلا ىف ةيسساخلال ةريوصتي ةءاضرإ ابغيتم

 لوقيو « ةرجهلل "76 ةنس هبر ءادف ى أ دقو . ةقشم وأ رسع ىأ اهمهف ىف

 نم رف لب : ليقو « هاجه ناك هنأل هقرغ ىديربلا ريزولا نأ عيشأ ىدوعسما

 اهبابشو ةرصبلا تنزح دّقف نكي امهمو « كانه قوتو نيرحبلاو رجه ىلإ ةرصبلا
 ظ . اليوط اهلهأل ةلثام هاركذ تلظو « هتافول



 نم اثلارصفل

 رشثلا طاشن

 رلا روطت

 ًاروطت روطت ىبرعلا ريثلا نأ فيك لوألا ىبابعلا رصعلا باتك ىف انيأر
 ةيدنهو ةيسرافو ةينانوب نم ةفلتخلا ةيبنجألا تافاقثلا هيناوأ تلمح دقف « ًاريطخ
 تاقاط ةيبرعلا ةغللا ىف ناك امتأكو « نيثحابلا عورو لازي ال المسح ةينايرسو

 نو ريثك رهتشاو « اهيلع ىبأتت الو تافاقثلا هذه رسي ىف لمحت نكل كتب
 تقفنأو « ةمجرتلا ةلودلا تّدعَر مث .عفقملا نبا مهتمدقم ىو لمعلا اذهب ضوهنلاب
 ةروكذملا تافاقثلا ىف سيفن باتك ىببي ال نأ داك ثيحب « ةلئاه تاقافنإ اهيلع
 لقنلا رصع لوألا ىبمابعلا رصعلا ىمسي نأ نكمي ثيحبو ةيبرعلا ىلإ لقت الإ
 رظنلا نوديعي هيف نومجرتملا لوحتو « رصعلا اذه ىلإ اياقب كلذ نم تلظو . ةيخرالاو
 نم ةرقفلاف «ةيفرح هيف ةمجرتلا ةماع تناكو ؛ ىضاملا رصعلا ف مج مت امم ريثك ف
 مالكلا بيصي دق ام « ةظفللا لباقم ةظفللا ٠ رد ملجرت باتك ى رقفلا
 نيمجرمملل اعفاد كلذ ناكو . ريبعتلا ق بارطضالا وأ رئعتلا وأ ءاوتلالا نم ء ىشب

 ةينسرت وف ؛ ديدج ساسأ ىلع ةيناث هومجرتي نأو مجرت امم ريثك ىف رظنلا !وديعي نأ
 هنهذ ف مسترا امث اهانعم لقنيو ةرقفلا أر أرقي مجرما نأ ىبعمب «ةيفرحلا ةمجرلاال ىلاعملا
 ىذلا لالتخالا نم ءىش هيف رهظي الو مالكلا قو درطي ىبح قرحلا ديقتلا نود
 نأ اوعاطتسا نم لئاوألا نيمجرتملا نم اقحو .ةيفرحلا ةمجرعلا هيلإ عفدت ام ًارشك
 نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع « نيركبم ةمجرتلل ةيناثلا ةقيرطلا هذه ىلإ اوذفني
 ءاغلب نم هسفن تقولا ىف دعو اًذاش دعي ناك هنكلو . هتامجرتو عفقملا
 «ريبعتلا داسفإ هنأش نم اًفارحنا وأ ءاوتلا وأ ًازاشن هدنع سحن املق اننأل « ةيبرعلا
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 كا

 هتلخدأ امو « هنيبو اننيب ةفاسملا لوطل هلئاسر ضعب. باصأ نوكي دق ام الإ

 لاحت لك ىلع وهو . للخلا ضعي نم «هتاباتك قف روصعلا رم ىلع خاسنلا ىديأ

 تامجرملا عورأ نم ىهو « ةنمدو ةليلكل هتمجرت انيديأ نيبد ول

 نبا نكلو . هرصعل ةيبرعلا ءاغلب دحأ ناك هنأ ىلع قحي "لد ع ةعدقلا

 نكي مل ذإ « لوألا ىسابعلا رصعلا ىمجرم نيب ةردان ةيصخش دعي عفقملا

 ىناثلا ىسابعلا رصعلا ق نومجرملا نّسحأ كلذل ؛ هتحاصف الو هتغالب مهتركل

 ةمجرملا نم مهءاج كلذ نأ نإ انهن « ريبعتلا ق فارحنالا نم ليلق ريغ مهدنع

 نإف ىبرعلا رينلل اهك اذه ناك هولقن امم ريثك ةمجرت نوديعي اوذخأف « ةيفرحلا

 ريكا اج قاحسإ نب نينح عبتاو .اهليازي دخأ تامجبتلا لخادي ناك ىذلا مليضلا

 نم هنكمي ام لك -جرمملا باتكلل عمج نأ هتمجرت ىف اًجهنم رضا ىمجرتم

 اهنم صلختس نأ الواحم انتا عنو تبا وقع لعاهضعب اهضراعي نأو « هتاطوط#

 عضو ىذلا ىناثلا ىسايعلا رصعلا ىف ةمجرتلاو نيمجرأملا ذاتسأ وهو . ةقد لكب ىفاعملا

 نبا لمع ناكر ةيفرحلا ةمجرالا وأ ظافلألا ةمجرت ال ىناعملا ةمجرت ةركف ة ةوَقب

 شيبح هتحنأ نبياو قحسإ هنبا مهتمدقم ىف بابشلا نم ريثك هيدي
 بسح نلومجرم «

 . ةديدحلا هتقي رط ىده ىلبع هو.مجرت : ام ضعب مهل حليو مهعجاري وهو ( هجهنم

 « سيلاططسرأل ةباطخلا باتك ةسردملاهذه ومحل تداعأ ىبلا بتكلا نم ناكو

 ؤ لبق لقن دق ناك هنأ ىلع تسرهفلا ق ميدنلا 00 "صنئيو ٍنينح نب قحسإ همجرت

 ادإ لامتي دقو . ( مودعلا لقنلا ١ هيمسب هنأ ريغ « هيحاص ا الو رخآ المن كلذ

 توضأ ف تددبو ء ةميدقلا تامجرتلا تحلصأ رصعلا اذه ق .ةمجرتلا تاك

 سنود نب د ةمجرت ق ديدشلا بارطضالاو لاحلا وديب اذاملف « ميقتسم ىلرع

 أامهردصم للحلاو بارطضالا اذه نأ نظلا ربكأو ؟ رعشلا نع سيلاططسرأ باتكل ٠

 نهذ ىف امستري مل ىصصقلا رعشلا نم اهب لصتا امو ةاسأملا وهو باتكلا عوضوم ١ نأ

 رعشلا نع انئيش نوفرعي ال - برعلا لثم  ناير هلا ناك ذإ تاع هر نيح

 امف ببسلا وه اذهو « ل ةيئانغلا لاو ةيصصقلا مهدنع ترهظ ىلا هنونفو 1

 لالا 0 دقو . للخو رعت نم نى ننيع ىطتسرأل رعشلا باتك ةمجرت باصأ

 8 باتكلا هنع لقت ىذلا ىلايرسلا لصألا َْى نيدوجوم رعتعلاو ظ



 هاه

 نومجرتملا ذخنأ دف «ء ةعساو ةلّقن رصعلا اذه ىف ةمجرتلا تلقتنا لاح لك ىلع

 اهبوشت ال ةحيصف ةيب رع ةغل ىلإ اهنومجرتي مث اهنوغيسميو اهنولقني ىلا ىناعملا نولثمتي
 ةيبرعلا صئاصخب مهتفرعم نأ هيف بير ال ىذلاو . ةميدقلا ةيفرحلا ةمجرللا بئاوش

 دق تناكو « نايبلاو ةغللا ءاملع ممل اهللذ ذإ ءمهفالسأ ةفرعم نم قدأ تناك
 عضوملا اذه. ريغ ىق هل انضرع امت « اهتاموقمو اهعباوط نايب ىف ةريثك بتك تفلأ

 رصعلا ذنم أشني ذخأ ايف ظحالي هسفن اذهو . مجرتم ريغ اهنقتي نأ ىعيبطف

 ذحنأو تنال بيلاسألا هذه نإ « ةيملعلاو ةيفسلفلا بيلاسألا نم لوألا ىسابعلا

 املواد اقل نا 0 ءاوتسالا اهيف ىرحي ذخأ لب « ءاوتلالا اهليازي

 اضيأ لب ء بسحف كلذ سيأو أو . ةيبرعلاب فقثتلا ف ةيوق ةدارإب مهسفنأ اود

 ىلا ىناعملاو ظافلألا نيب نيقيقد اًنزاوتو اًسيؤالت ميقت ةرطيس اهبيلاسأ ىلع ةرطيسلاب
 ىبعملاب فوسليف لوأ ىدنكلا لثم رئنلاو رعشلا ىف كراش نم مهنم نإ لب ٠ اهي دؤت

 لئاسر ضعب هنع ترثأ اك « راعشأ ضعب هنع ترثأ دقف «برعلا دنع رهظ لماكلا

 اهصئاصخو اهرارسأ هقفو ةيبرعلا نقتأ دق وهف ءرخآ عضوم ىف اهل ضرعنس « ةديج
 عناص نع ثدحتي هيفو « ىسلفلا هبواسأ نم الثم كلذ برضنو « أديج اًمهقف
 : 20 لوقي «هدوجو ىلع ةيلقعلا دهاوشلاو هربدمو نوكلا

 ةلالدلا حضوأل 2 تا كلل هللا رهظأ «٠ ساوحلل كارهاكلا ف ادإ»

 انوكمو « لعاف لكل ااعافو « ريدم لكأ ريدم ىبعأ : لوأ ردبدم ريبدت ىلع

 ةلوصوم ةيلآلا هساوح تناك نمل « ةلع لكل ةلعو « الوأ لكل الوأو ء نوكم لكل
 هضرغو قحلا ( ةفرعم ) هصاوخو قحلا نادجو ذيل تناكو « هلقع ءاوضأب

 رتجتش رمأ لك ىف - هدنع ىّكر ثملاو . هيلع مكحلاو هتطابنتساو قحلا -دانسإلا
 هسفن راصبأ نع تكتهنا كلذك ناك "ندم نإذ . لقعلا  هسفن نيبو هنيب

 و

 و بتجسلا رتكتع براشم هسفن تفاعو ٠ لهفلا فادس ©" فوجس
 ملظ 7 1 ير نم تشحوتساو 2 وهزلا ةحلاعم ةكاكر نم تسفنأو

 ىلع صرحلا نم تيحتساو « نيبت ريغ ىلع بْرلا نم تجرخو ٠ تاهبشلا

 .تاملظ :فدس ..راتسأ : فوجس (؟) روتك دلا قيقحت ةيفسلفلا ىدنكلا لئاس )١(
 لوخد : جلوت (* ) ( رصمم داعالا ةعبطم عبط) ةدير ىفأ ىداحلا دبع
 .؟85١5 نص
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 . اهدادضأل بصعتت و اههتاذ داضت ملف «دجت ام عييضتو و دج ال ام ءانتقا

 حضتي سيفنلا رهوحلاو ةدومحملا ةروصلا اهيأ « ًاريهظ كل هللا ناك « كلذك "نكَف

 ؤ د نكت مل ىلا قحلا (دوجوملا ) ةّئينإلا وهو « هقانث لج « هللا نأ كل

 ىذلا ىحلا وه هنأب « ًادبأ ”سْنيأ - كلازي الو - "لري مل « ًآدبأ
 ' ا ىللا ةلعافلا « اهل ةلع ال ىلا ىلوألا ةلعلا وه هنأو « ً”ةَّنب ردكتي ال

 لعفو هبيترتو ماعلا اذه (ماظتنا ) منظن ىف نإو . . . اهل بنما ىلا «ةيمنلا

 هتثيه ناقتإو ضعبل هضعب ريخستو ضعبل هضعب دايقنا»و ضعب ىق هضعب

 لك تابثو دساف لك داسفو نئاك لك نوك ىف حلصألا رمألا ىلع
 ظ . ( ريبدت نقتأ ىلع ةلالد رظعأل لئاز لك لاوزو تباث

 ةحاصف دنع فقت ال اهنأو « ةينايبلا ىدنكلا ةراهم ىلع حوضوب لدت ةعطقلاو

 ىبعملا امو «ةينايبلاروصلا نموراركتلا نم نيوالت لاخدإ ىلإ كلذ ىدعتت لب « ريبعتلا

 نوكلا رهاوظ نمناسنإلا هرصبي امزإلوقي نأ ديري هنإ ؟ ىدنكلاهحضوي نأديري ىذلا
 :نركللنعأ اريده كانهن لع ليلذةئازجأ قاستاو:ةماظن مفارز هله اهنوم هسقنو
 هماظن كلذب دهش انك «بارطضاوأ طالتخا ىأ نيبو هنيب لوحت ىلا« هنيناوق هل عضو

 ةيفسلف ةروص ق ةركفلا هذه جرخخأ هنكلو 6 داسفو للخو جوعلك نمولخي ىذلا

 وحن ىلع هيف فدارنأالامجو ىبدألا بواسألا صئاصخ ىسني الهيانطإ ف قف ينط

 لكل انوكمو « لعاف لكل العافو « ريدم لكل ًاريدم ىبعأ» : هلوق ى ىرن ام

 سدخي دحاو ىبعم نع رّبع دقف « « ةلع لكل ةلعو « لوأ لكل الوأو « نوكم

 قى ظ_حالي ىذلا لامحلا نم كش ة هيأإ فيضيلو ٠ ىبعملا ىوقيل «ةيلاوتم تاملك

 ىلا ريوصتلا ةعور نم ىبدألا بواسألا ف ام اًضيأ ىسني ال وهو . وصلا راركتلا

 تكتهنا كلذك ناك نم نإف » : هلوق ىأرقن هرم ' عمابلا بايلأ بلخت

 ركسع باح هسفن تسفاعو + .لهحلا هفاذدم فروج هس راصبأ ن

 _ملظ ج جماوت "نم تشحوتساو « وهزلا ةحلباعم ةكاكر نم تفنأو « ىلا

 بتاكال ىلدأ بتاك ءازإب اننأكو « تارابعلا هذه ىف ةقحالتم روصلاو « « تاهبشلا

 « امهجازتما ىلع لب بدألاب ةفسلفلا ءاقتلا ىلع حوضوب لدي ام كلذ فو . ىسلف

 نم ليلق ريغ لع لمتش ىندأ بولسأ ىف هتفسلف ضرعي فوسليفلا ىدنكلا اذهف

 ىبعمب (ةينإلا 2 حالطصاك ةيفسلفلا هتا>الطصا هريواشأ ى اناقلتو . ةينايبلا ةعو رلا
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 .هذهو . دوجوملا ىبعع 0م و مودعملا ى .ءع ( سيل ) حالطصاو ( دوجوألا )
 ىدنكلا ةردقل اهيف جمدني لب ؛ بواسألا ىف تارابعلا ىلع روجت ال تاحالطصالا
 . ةيبدآلا ةرايعلاو ةيفسلفلا ةرابعلا نيب جزل ىلع اًمفنآ انلق اك

 تفر رأوا ةننرعلا هن هقل م نو لعب نيالا يد ل ل اًنقحو
 ةحاصفب اوننع اًعيمج مهنأ قحلا نم نكلو ةيبدألا اهصئاصخو اهرارسأ ىلع
 سيباقم ذاختاب ىداني 0. ناك نم دنع ىبح اوعاطتسا امردّب اهتمالسو مهتارابع
 كانه تناك هنأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رممو . رثثلا ف ىنايبلا نفلل ًارايعم ةينانويلا ةغالبلا
 نومجرمملا هلثع ناكو «ةيغاليلا مهريباعمو نانودلا ىلإ عوجر أب ىداني قوذ : قاوذأ ةثالث
 ملع ىف رظنلا ىلع نوفكعي اوناك نيذلا بانتكلا نم مهوح فتلا نمو نايرسللا
 , داسفلاو نودكلا نع اًماد نوثدحتي اوناك نيذلاو ةفسلفلاو قطنملا فو موجنلا
 ةطقنلاو « ةطقنلا طخلا سأرو « ضرعلاو رهوجلاو : ةيمكلاو ةيفيكلاو « نايكلا -
 ةيرتق نبا كلذ روصي ام وحن 0 « ةمجرتملا بتكلا ىف هنوءرقي اوناك امم مسقنت 3
 دودح- دعبأ ىلإ ددجملا قوذلا اذه لباقي ناكو .« بتاكلا بدأ» نان م ْق
 ناك لب «سيياقملا هذه ىضتري ناك قوذ ا .باقملا ضفريل ىبح ديدجتلا
 هلو « ةخسارلا هتاكلم هل ىلرع بدأ بدألاف « اهاوس ىلإ ماك: حالا لعطسخ ىري
 ىرخأ ريراعم ىلإ ةيتاذلا هريراعم نع لدعن الأ ىغبنيو . ةافصملا ةثوروملا هيلاسسأ
 نوظفاحما ةغللا ءاملع قوذلا اذه لثع ناو +. هتف نم الو هتعيبط نم تسيل
  ولغ ولغي ال ٠ لدتعم ثلاث قوذ كانه ناك نيقوذلا نيبو . مهكلف ىق راس نمو
 9 ةيدحألا سيياقملا ضفر قي ريخآلا ولغ الو ةيب رعلا سيياقملا ضفر ُْى نيلوألا

 ذخأيو ةيبرعلا سيياقملاب دتعي وهف « نيضراعتملا نيفرطلا نيب اطسو امفقوم فقي لب
 قفتي ام اهنم ذخأيو ةيبنجألا سيياقملا ىرظني وهو . همتاليو رصعلا قفاوي ام اهنم
 ىف ظّحالي ام وحن ىلع ررملكلا قوذلا اذه لثمي ناكو . ىبرعلا نايبلا حورو
 ةيلهاحللا ذنه برعلا تاظحالم ضرسعسي هيف وهو ؛ ا («نييبتلاو نايبلا ١ باتك
 ءاهلجسو الإ ىلبرع بيطحلا كانه وأ انه ةظحالم كري داكي الو هتاموقمو نايبلا نع
 ةغالبلا ف اهيلع لوصخلا عاطتسا ىلا - مهعارآا سرفلاو نانويلاو دنهلا نع لقنيو
 . قيرف دض اًمقيرف رصني وأ قيرف ىلع اًمقيرف ىلع نأ نود
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 ةغالبلا دعاوق عضو ى نييرخآلا. نيتئيبلا نم قبسأ نيملكتملا ةثبب تناك

 نم ناكو « دعاوقلا هذه عضو لوألا ىسابعلا رصعلا ذنم لواحت تذخأ ذإ يعل

 تيدر: تايبلاو» اطل ف ةراهلا لغ :تاينقلا ثيودت فل: لآ: ايدقف.ان مهأ

 نيبو اهنيب ةعلدنم تارظانملا تناكو . هلدجو هجاجح ىف موصحلا ىلع بلغتي ظ

 نع مهمالك ريكف ءاهدارفأ نيب ايف اًنايحأ علدنت تناكو « ىرخألا قرفلا باحصأ

 نيعماسلل همالك ةمءالمو اهتبالخو هترابع حوصوو هتوص ةراهجو بيطحلا تافص

 مصخلا ةدح عرفت فيكو « هنيهأربو هتلدأ ةقدو هتاراشإو هتاكرح نم نسج امو

 فرعتلا نيركبم نولواحي اوذخأو . اًنضقن همالك ضقني فيكو ةعصانلا ةجحلاب

 ةينايبلا اهدعاوقو ةغالبلا نع ريثك مالك مهنيب رادو ٠ ىلرعلا نايبلا تاموقم ىلع

 ةلازج نم ىرخأ انايحأو ةبوذعو ةقاشر نم اًنامحأ تارابعلا ظافلأ ىف ىغبني امو

 ةيميت نبا ظحال قحبو. اهكلاسم تّنقد امهم حوضو نم ىناعملا ىغبني امو «ةئاصرو

 ىبرعلا نايبلا ثحابمل تادعأو زاجملو ةقيقحلا نيب تقرت ىلا ىه ةئيبلا هذه نأ

 « افنآ هانركذ ىذلا نييبتلاو نايبلا هباتكو ظحاحلا رصعلا اذه ى انامليو . 217 ةفورعملا

 «ءابدألا نوملكتملا اهب ىصوأ ىلا ةيغالبلاو ةينايبلا تاظحالملا لك ىلع لمتشي وهو

 هنألع هسفن ظحاملا تاظحالم انمهتو : اًعئار اًعصان اًنايب مهسفنأل اوزوحي ىح

 ةركف اليوط هد در ام مهأ نمو ءهيف ةحضاو ًاراثآ كرتو «رصعلا شياع ىذلا وه

 مالكلا لع تاحلطصم ةماعلا ملكي نأ ملكتمل حصي الف« نيعماسلل مالكلا ةقياطم

 فسملالذتبملا ماوعلا مالكب وأب يرغلاب *ىلتمملا تارعألا مالكب مالكلاءاملع رلكي 5

 ف وأ ةلانق وأ ةيطخ ىق نيماكتملا ظافلأ ىلإ رقتفي نأ ملكتملاب حيبق » : لوقي

 ريخأ اذإ هربخ ىف وأ ثدح اذإ هثيدح ىف وأ . . . هلهأ ةبطاذم ى وأ ماوعلا ةبطاخم

  لكأو «مالكلا ةعانص ىف ماوعلا ظافلأو بارعألا ظافلأ بلت نأ ًاطدللا نم كلذكو

 رجوي الأ « حوضولاىلإ ةوعدلا نم ظح اهلا" لوب الو .«2" لكش ةعانص لكلو لاقمماقم '

 اهيف ال شفخألا بتك ىلع لمح دقو «زاغلأ حبصي ىبح همالكى ملاع الو بتاك

 كاقبأ -لكاش ىتم» : لوقيء فلكت لك ىلع لمح اك ضومغو ةبوعص نم

 ردقلا كلذلو ءاَنقْقَو لاحلا كلتل ناكو « هاودحتف نع برعأو « هانعم ”ظفللا هللا

١ ٠44/١ 
 نييبتلاو نايبلاو ث58/» ناويحلا (؟) .84 ص ةيميث نبال ناميإلا باتك

)١( 
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 نسحب اًشيمق ناك فلكتلا داسف نم ملسو هاركتسالا ةجامس نه جرخو؛ اقفل
 1 اهتبوذعو ظافلألا ةاازج نع ًاريثك ثدحتو .(2( عمتسملا عافتنابو عقوم ا

 ثدحت امك « رخآ ناكم ىف هئوسو ناكم ىف اهعقوم نسح نعو اهرفانتو اهمحالت
 , اهنولمعتسيو (ًظافلأ سانلا فختسي دق » : لوقي « تاملكلا مادختسا ةقد نع
 عوخللا نآرقلا ىف ركذي مل ىلاعتو كرابت هللا نأ ىرت الأ « اهنم كلذب قحأ اهريغو
 نورك ذي ال سانلاو« رهاظلا زجعلاو عقدملا رقفلا عضوم فقوأ باقعلا عضوم الإ
 كنأل ءرطملا ركذ كلذكو . ةءالسلاو ةردقلا لاح ىف عودللا نوركذيو بغسلا
 نولصسفسي ال ةصاخلا رثكأو ةماعلاو «ماقتنالا عضاوم ىف الإ هب ظفلي نآرقلا دجت ال
 ظافاألا رايتخا لامجب ديشيل ًارارم فقوتيو . 2''(«ثيغلاركذ نيبو رطملاركذ نيب
 سون ىف هرثأو عجسلاب هوني هارنو « مظنلاو فصرلا نسحو كبسلاو ةغايصلا ةدوجو
 دعأ ىذلاوه هنأكو « قوص ؟*”لامج نم هيف امو جاودزالاب هوني امك « 2''نيعماسلا
 مدختسي هسفن وه داثو# هرهتع لنم ءايدألا يبل ىلع اعيشي ى < نيبواسألا نيذط

 نونف هناسل ىلع د ءاليلق عجسلا مل 3 ن 2 ًاريثك جاودزالا

 ةباصإ هيمس ناكو « ساريحالاو ميكحلا بواسألا : لثم « ةريثك ةينايبو ةيعيدب

 كلذبو . ليثمتلاو هيبشتااو ةراعتسالاو زاجخاو ةقيقحلاو ةيانكلاو « ضارنعالاو « رادقملا
 ةيعيدبلاو ةينايبلا تانسحما هيف روض 0 هباتك بتكي نأ زتعملا نبال دعب اهف أيه
 وه ايلقع ادع تانسسحملا كلت نيب فشتكا ظحاجحلا نأ ىلع صني هيفو

 جملا ىلع صوغلا ىف نيماكتملا ليح ةقد ظحاحلبا هب ديريو (ىالكلا هذملا »
 نزاذع ناورحلا ىف الذ 5و نيربتلاو نايبلا ىف ظحاحلا تاباتك تلظو . ريذاعملاو للعلاو
 . ةيلقعلا هتردقو هقوذ بسن اهتم ذدخأي لك « نيرخأتملا نييغالبلل دفنت ال

 ةبدر 3 ناعشألا ةياور ىلع كمكعت م أي 3 ةفلتخ 2 ,:5 نييوغللا ةئس ع

 ظافلأ طءضب سا ام اهننمو « 5 سل اجي لثم بارعألا نع ء رابخأ صعبو

 « مريملل ىلع هاكلا باتك ةئيبلا هذه هتمدق تانك جار 2( ,صقلا) هباتك لثم اهريسفتو

 َْق بلعت جذامع خلبم ةرأ ارغلا َْف غلبت ل )6 رنلاو رعشلا نم جذامل ليج صرعم وهو

 )١( نييبتلاو نايبلا (*) . // ؟ نييبتلاو نايبلا ١//6 9172854م4١ .

 )( نييبتلاو ناعبلا ٠١/١ . ) ظ 15/7١نييبتلاو نايبلا ( ؛
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 5016 2« باتكلا اذهب هرمصع دعب و دربملا رصع ف ءابدألا تل كلذلو ء هسلاخج

 « نايبلا نونف نع ظحاحلا هبتك امب رثأتي هارنو . ةيساسألا ةعبرألا بدألا بتكدحأ

 ةثالث ىلع اهعزويو ةيانكلا نع ثدحتيو « ةراعتسالاو زايلاو ةقيقحلا ىلإ ريشيف

 لعجيو «'''ميخفتلل امإو سيسحلا ظفللا ىشاحتل امإو ةيمعتلل امإ ىهف « عاونأ

 هيبشت امإو «٠ بيصم هيبشت امإو « طرفم هيبشت امإ وهف « برضأ ةعبرأ هيبشتلا

 ءىش ىأ هيف سيلف « اًظفاحم اًقوذ لثمي باتكلاو .2؟7ديعب هيبشت امإو « براقم

 . ءارآلا هذهب ةءاضتسا ل هبف سيلو « ةغالبلاو نايبلا ف باجألا ءارآب لصني

 تافاقثلاب اًفقثم ناك هنأ رخآ عضوم ىق فورعنسو « ةبيتق نبا دجن نأ بيرغلا نمو

 بدأ » هباتك قف ةظفاحلا ةيوغللا ةئيبلا هذه ىلإ هقوذ ىف حنج « ةرصاعملا ةيدنجألا

 ةحيحصلا ةيوغللا تالامعتسالاب باتكلا فرعي هيف ىضم دقو ( بتاكلا

 سيأو « عزجلا نود حرفلا ىف هنأ ىلإ سانلا بهذي برّدطلا كلذ نُث « تاملكلل

 نو « ''' عزحللا ةدشل وأ رورسلا ةدشا لجرلا بيصت ةفخ برطلا انإ كلذك

 امتإ تالذك سدياو ؛ ملأ ف انك نواوقي « ةبيصملا هنأ ىلإ سائلا بهذي متأملا كلذ

 ف انك اولوقي نأ باوصلاو « مث ام عمجلاو « رشلاو ريخلا ىف نعمتجي ءاسنلا مئأملا

 وحن حتفي لظيو .2؟7ءاكبلا دنع نهلباقتل حئاونلا نم ةحانم اهل ليق امنإو « ةحانم

 لصتي ام اهنم « اهمادختسا ةقد اوفرعي نأ بحي اًظافلأ باّدتكلا ميلعتل ابان نيني

 اهنمو ٠ تابنلا ءامسأب لصتي ام اهنمو « كالفألا ءاعمأب لصتي ام اهنمو ناوبتحلا ءامعسأب

 باشلا وأ تاريغلا وأ ماعطلاب لصتي ام اهنمو « هعمج لكشيو هدحاو فرع 7

 تاوذ نم تاملكلا ةباتكب لصتت تاوبأ ىلإ كلذ نم جرخيو . حالسلا وأ

 اهيف اصان ناسللا م ا لإ لقشو.. كلذرخ لل ءايلا وأ واولا وأ فلألا

 اهفدح ل ةماعلاو رس ا لاعفأك أطخلا ىف عوقولا نم ةماعلل عاوسلا ع ام ىلع

  لثم نم مج ىلإ هنو ريدكي مهو احس فم ءاج امو داصلاب هنوأوقيو نيسلاب وه امو ظ

 2« اهيناعمو ءامسألا ةدداو اهيناعمو لاعفألا ةيزبأ ىلإ ىضميو . لئاسملا هذه

 ءاوس ٠ : ىمجعألا مالكلا نم ةماعلا هب ملكتي امل "”افيرط اًنباب دقعي كلذ ءانثأ ىف

 . 5١ ص ( نديل . 1١1٠ ص ( تيار ةعبط )دربملل لماكلا ) ١(

 . ؟4 ص بتاكلا بدأ ( 4 ) . 505 ص لماكلا )١(
 . ه9 ص بتاكلا بدأ 0( ةعبط ) ةييتق نبال بتاكلا بدأ 6
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 قوذ باتكلا ىف ماعلا قوذلاو . اًينايرس مأ اًيسراف مأ اًنيطبن مأ اًنيمور هلصأ ناكأ

 نبال رصاعم نص نيتفلاسلا نيتئيبلل امهانفصو نيذللا نيقوذلا ءوض ىلعو

 ةغالبلا نيزاوم ىف ةعيدب 0©2ةلاسر 7748 ةنس فوتملا ربدملا نب مهاربإ وه هن
 ةعانص ةقدب تلوانت ةلاسر لوأ ىهو « ءارذعلا ةلاسرلا اهامس « ةباتكلا تاودأو

 بادآو ةغالبلا بابسأ 5 او هفرعي نأ هيلإ بلط اصخش نأب اهلهتسي وهو « رثلا

 ىلإ فالتخالا لوط اهقاذح ديري نمم بلطيو « ةءانصلا هذهب ديشيو « ةباتكلا

 راعشألا ىلع فوقولاو ةررخأملاو نيمدقتملا لئاسرو ءامكحلا بتك ةسرادمو ءاملعلا

 قاطمملا دونت مجعغلا ىناعمو برعلا تارواحمو بطحخل او رامسألاو ريسلاو رابخألاو

 ةغالا» فيرصتااو وحنلاب دوزتلا عم ؛ . مهريسو ,هدوهعو مهلئاسرو سّرسفلا  لاثمأو

 ايف ظحاحلا مهاثمي ام مالكلا ءاملع قوذب ل هلك كلذب ريدملا نباو . هقفلاو

 مهب ءىضاسي وهف «فيرصتلاو ةغللا ءاملعب ىتلي امك «ةيبنجألا تافاقثلا نمداكح

 نآرقلا ىآ عزنن قرهمي نأ ةعانصلا هذهب صصختلا ديري نم وعديو . اًعيمج
 ةريخألا تناك نإ راعشألاو لاثمألا كلذكو « اهعضاوم قف اهعضوو 00

 (؟”ةرشابم ظحاحللا نم دمتسي ةظحالملاهذله فوهو «ءافلخلا ةبطاخم ىف تحتال

 ةفاقثلاب بيدألا ةفاقث نيوكت ىف ديشي هنأ مههملاو . هتلاسر ىف ًارثك هنم دمتسا دقو

 ىلع حوضوب لدي امم « ةيبنجألا تافاقثلا عم بنج ىلإ انبنج اهعضيو « ةيبرعلا
 نسحو بتاكلا ئز نع ثدحتيو . اًنقيمع ًارئأت نيملكتملا ةئيبب رثأتي ناك هنأ

 ةقيقدلا ةمءالملاب هلبق نم- ظحاحللا بلاط امك حاحا ىف  بلاطيو « همادنه
 شويحلا داوقو روغثلا ةالوو باستكلاو ءارزولاو ءافلخلا نم سانلا تاقتبطو مالكلا نيب

 اهبساني ام هذه نم ةقبط لكل نإ لوقيو . فئراظلاو ةهابنلا ىوذو ءاملعلاو ةاضقلاو

 هبراسم ريغ ىف هتغالب عاعش بيدألا ىرْدجي ال ىتح « ىناعملو ظافلألا نم

  ًاراركتو ًارارم ظحاحلا لاق انك دب الو .هكلس ريغ ىف همالك رهوج ظْنَسي الو
 لزنتو اهعضاوم ى لعافلألا عضوت ىح « ىناعملاو ظافلألا نيب ةقيقدلا ةلك اشملا نم

 )١( نييبتلاو نايبلا (؟) ىكز دمحأل برعلا لئاسر ةرهمج ١١8/1١ .
 توفص ” / 1١949 .
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 ةئبأ لامعتساو اهكرت قت. ةيئبأ | ءازإ دع ةينتق ناب ايكتههح فقوتي مث ٠ اهنطاوم

 بفيس اق مهتم سنا ةايوظ هز ةلاقرأ و ف ماعلا لثف « ىرخأ

 ةيناثلا اولعج مهنكاو « نيترابعلا نيب ىبعملا ىف قرفال هنأ عما كءاقب هللا لاطأ و

 ىح لذا دق هنأ ىري ( كادف تلعج ١ :ءاعدلا كلذكو . ًاردق هبنأو اًنزو حجرأ

 . هلاثمأ نم ءابدألا قوذ نع وبنت تناك ةيعدأ نم كلذ ريغ ىلإ « هاوفألا هجم

 : لثم ةبجاولا نطل رنلاب فوكو آلا يعي تاس دار قو اويعاقلفلا حيدم نإ لوقيو
 نك ع وكلا نأ ىغبني ىلا تابجاولا نم كلذ نآل ءهديعب ىبو هدعو ىف قدصي

 نأ كلذل الثم برضيو .٠ اهناكم ةملك لكل بيدآلا فرعي نأ دي الو .. صخش

 نع ةيرهاظلا بهذم بحاص هرصاعم ىناهبصألا فلخ نب دواد ىلإ بتك اًصخش
 درو ( هلل دمحلاو «ةّدلملا نع جرخ دقف اذك لاق نإو» : طمذلا اذه ىلع ر خآ صخش

 ًاءرماج ردختت نأىلعهللا دمحت» : الئاق ناكملا اذه دمحلا عضو نع جعتمدواد هيلع

 فى لاقياععإو : هب قيلي ناكم دمحلالو ٠ حاجرتسا عضوم اذه . مالسإلا نم م اسملسم

 ركذ عم عضوي نأ ربدملا نبا بلطتيو .. « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : ةبيصملا

 نا نا عمو ؟ ( ليكولا معذو هللا انبسحو « ناعتسملا هللاو ١ : لثه ىوكشلا

 دمحلا » : لثم معنلا ركذ عمو « ءوسلا فرص هللا لأسنو ءروذحملا عفد هللا لأسن »

 قف زوي ال هنإ لوقيف ٠ ظحاحلا رثإ ىف ىبضحميو . « اًنبجاو هلل ركشلاو « اصلاخ هلل
 رعشلا ةاكاحم الو ةمهبملا وأ ةكرتشملا ظافلألا لامعتسا الو طرفملا زاحيإلا لئاسرلا

 0 ( كايإ » ةملك لامعتسا نمار ذحنو . تارورض وأ فذح نم هيف ىرجي اهف

 نأ قى ده ظحاحلا ءوض ىلع نيغنو فكس 5 « كابإ تملكو لثم ىف اهلقث

 تامدقم ىف لالهتسالا ىلإ وعديو . ةقدب اهعقاوم ىف عضوت نأ ىغبني ظافلألا

 ىق تامدقملا ةلاطإ مدعي ىصويو « اهنم دارملا ىلإ اهردص ى ريشت ثيحب لئاسرلا

 ى ضيفني مث . ةثالث وأ نيرطس نع ديزت الأ ىغبني اهنإ لوقيو « ةباتكلا

 لافغإ مدعب ىصويو « اهدوجأو هعاونأو 00 ةقيرطو هتدام رايتخاو ملقلا .فاصوأ

 « رهشلا ىلإ سايقلاب خيراتلاةباتك ةيفيك ىلإ ت فللتيو . مالسلا هيلع لوسرلا ىلع ةالصلا

 رهش نم تضم 0 اذكل : بتاكلا لاق رهشلا فصن نم لقأ ىضاملا ناك نإف
 درو ا دلل كسلا د ٠ لقأ قابلا ناك نإو ء اذك

 ةيانعلا ىلإ - ةبيتق نبا ىده ىلع -ريشيو . 0 اهيف ةباتكلاو ىسيطارقلا نع
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 نينا اق به ىوديو + هتك امأ ىف ظاقلألا عضو ىلإ دوعيو . فيرصتلا نازيمب

 هذه َْق ماظتنالا ةاواع نع ةيبدأ ةبهوم هيأ سا نم ب لبق نم نوملكتملا

 نيصتخلا لع هنايح ةروك اب ُْق هبتكي م نق رقت بتاكلا جحصمو 3 هم وعصو 1

 ظافلألا نع  ظحاملا ىده ىلع - ىهئتيو . ةعانصلل هتيحالص رادقم اوريا

 لثمأ اموق تيأر ام» :لاق ذإ باستكلاب هباجعإ هنع لقنيو « ةاذتبماو ةيشوحلا

 ًارعوتم نكي مل ٠١ ظافلألا نء اوسمتلا مهنإف « باّدتكلا نم ةغالبلا ىف ةقيرط
 ندعي هيي لفنيو 3 ةيظحاحلا حو دولا ةركف تكا دوعدو .٠ 0 أايقوس اهق اس اأو أ.شحلو

 لظفللا لع لدت ىلا ةءصنلا ُْف هلاق ام صعب هي لمنيو وطسرأ كك ليو : همالك

 هنأو تاسناللل 3 كيد هييرع اضيأ لمنيو 3 حارفألا مالعأك دعلاو طحملاو ةراشإلاو

 مجرتت ام ضعبب مهعافتناو نيملكتملا قوذ نم برتقي كلذب وهو ٠ قطانلا ىحلا
 ةربابخلا لازنتسا ىف ًاديج ًارييحت ةربحملا بتكلا ةيمهأ نيبيو . هيف نابوذلا نود

 نايباا نم اهلج تاحذص قوسي مث . ةبجملا شويحللا هعنصت ال ٠١ عنصت دق اهنأو

 لقني لب كاذب ىتكي الو . ةغالبلل سرفلاو مورلاو نانويلا فيرعت نع نييبتلاو
 نع هنود امي اهواتيو : ةغالبلا ىف دولا نع ظحاحلا اهنود ىبلا ةفيحصلا اًضيأ
 :دم-أ نب لياخلاو ديبع نب و رمعو ناوذص نب دلاخخ لثم نيملكتملاو برعلا ءاغلب ضعي

 ءارذعلا هتااسرأ هتباتك ىف هنيع باصَن عضو ربدملا نبا نأ ىلع حضاو لياد كلذ لكو

 قعأو ىدم دعبأ نييبتلاو نايبلا هباتكو ظحاحلا رثأ نكلو «٠ ظحاحلاو ةبيتق نبا

 . ًارثأ

 جهني ناك نمو ةفسلفتملاو نيمجرتملا ةئيب لثمي باتك نع ملكت ىلنآلا ىحو

 ى ةئيبأا هذه هتمدق باتك ريخ لعلو « ةينانويلا ةغالبلا ريياعمل ةوعدلا ىف مهجهن
 دقو « رفعجنب ةمادق ىلإ ًايوسنم رئلادقن مساب رشن ىذلا باتكلاوهةباتكلاو رينلالاجم

 ناباس نب مهاربإ نب قحسإل نايبلا هرجو ىف ناهربلا باتك نم ءزج هنأ دعب امف نديبت

 ناو «نوهأملا ىلاه نييسايعلا ءافاحلا نيواود ف لمعت تلظ ةرسأ نموهو 2« بهو نبأ

 دحناو ىلوج ةديفح 07 هنيمف 71/7١ ةنس قوتو ©« دمتعملا»و ىدتهملل اررزو هدج

 ىرزَسي هباتك لهتسم ىف هارنو . رصعلا اذه نم ةرخأب اوشاع نمت هنأ ىلع لدي امم

 ةفسلفتملا ةئيب لثع هنأل ىعيبط اذهو . (« نييبتلاو نايبلا ١» : ظحاحلا باتك ىلع
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 ى اوبعوتسي مل مهنأل « ةيغالبلا مهسيباقم ىف نيملكتملا ضراعت تناك ىتلا نيمت>رتملاو

 لقعلا ىف ثحابمب هباتك حئتتفي وهو . ةباطخلاو لدحلاو قطنملا قوطسرأ تاباتك هيأر

 لوقيو «وطسرأ ةقيرط ىلع هيف هللحي سايقلل الصف دقعيو « ىنامإ ىعيش هنأ ىلع لدت

 . طحلا ميوقتلةرطسملاو ةرئادلا ميوقتل راكربلا لعج امك لمعلا ىلع ًارايعو ًادامع لعمج هنإ

 ريبعتلا صئاصخ ضعب نع ملكتيو . هقفلابو رابخألاب لصتت ثحابم ىف ضيفيو

 ناكو ةفسالفلا نم نيمدقتملا بتك ىف ريثك هنم ىنأ هنإ لوقيو زمرلا نع ملكتي اك

 تازابعلا صئاصخ. ضعب نع ثيدحلا ىلإ دوعيو . نوطالفأ هلالامعتسا مه رثك أ

 لصفلا ثحبمل ضرعيو ءوطسرأب ًارثأتم اهيضتريو ةغلابملازعو تافتلالاو لاثمألا نعو
 ىلإ روثنمملا مالكلا مسقيو ٠ ريخأتلاو ميدقتلا ثحبمل كلذكو تارابعلا نيب لصولاو

 . هنم ظحاحللا رذح ىنذلا زاحيإلاب هونيو « ثيدحو جاجتحاو لسرتو ةباطخ
 سونيلاج بانطإلاب زاتها اب « زاجبإلا ىديدش اناك سديلقوأو وطسرأ نإ لوقيو
 لدحلا باتك هيف لمجأ : ةفيحص نيرشع وحن ىف الصف دّقعيو . ىوحنلا انحويو

 نع كللالا ف 'ةري اعل هك فوز ىبرعلا رثنلل هعيرشت ىف عسوت هنأ حضاوو . وطسرأل

 قوذلا نع وبني هنأو فافحلا هيف ودبي ذخأ وهو . لدحلاو قطنملا قف وطسرأ ىلاتك

 ىف هرثأ كلذل ناكو . نييبدأتملا نم اًنبيحرت باتكلا اذه قدسي مل كلذلو « ىلرعلا

 ىلإ ركتحم هوأر ذإ ع. ننلاو ةباطخلا نع مهتاباتك ىف امئيش هنع اولقني مل برعلا داقن نأ

 نم نيلوهجم هبحاصو باتكلا لظ كلذ لجأ نمو « مهيدأب ةلصلا ةقيثو ريغ ءايشأ

 نم هتعضو امب ترطيس' ىلا ىه نيملكتملا ةئيب نإ انلق اذإ دعبن الو . داقنلا ةماع

 امك ىهو « ةلواطتم اميقح كلذ لظو ءرصعلا ىف ءابدألاو باتكلا قاوذأ لع ريياعم

 تلظ ثيحب ةيبنجألا ريياعملاو ةيبرعلا ريياعملا نيب جوازت تناك ةلدتعم ةئيب انلق
 ثارتلا ىلع دمتعت تاموقم «”ةيح اهتاموقم تلظ امك « ةمئاق ةيبرعلا عاضوأ

 « ةيبرعلا ىلع ىبنجتي ال ًاروطت « ةثيدحلا تافاقثلاو رصعلا مثالي امب روطتتو ميدقلا

 . حاورألاو بولقلل ءافشو لوقعلل ءاذغ « ةعئار ًارامث هنم ىنجت لب

 كلذل ناكو « ماعلا ىندألا قوذلا وه نيملكتملا ةئيب قوذ ناكوحنلا اذه ىلعو

 اذه داقو « اًنعساو اًدعونت عوذتت هتاعوضوم تذخأو ىلبرعلا رثثلا رهدزا نأ ىف هرثأ

 : هعمتجم ق تاقبطلا ريوصتب ىنعُي هارث ذإ : روهشملا مكتمل ظحاحلا َراهدزالا
 يللا 86

 حسسفسبو « دوهيلا» ىراصنلاو برعلاو ىلاوملاو نادوسلاو كارتألا نع بتكي وهف



 همه

 . ةأرملاو نايقلا» مهلتيحو ني دنكملا» صوصللا نع بتكيف « ةماعلا تاقبطلل
 . ناكم لك ىف أ دقت تناك ىلا رّمّسلا بتكل ةديدج تاعوضوم ثدحأ امنأكو
 ' ةيبرعلا بحلا صصق ضعبو ةيسرافلا بادالا بتك ضعب ودعت ال هلبق تناكو

 ةيسرافلا صصقلا ضعب ةمجرت ىلإ هاجتالا لظو . تايليئارسإلاو ةلوطبلا صصقو

 ةيسرافلاب همساو ةليلو ةليل فلأ تاياكح رصعلا اذه ىف مجرتت ام مهأ ناكو « امئاق
 تاياكح نأ هنع ىدوعسملا مالك نم متهْمفيو . ةياكح فلأ ىأ ناسفأ رازه
 ميكح اهفاؤه نإ لوقيو . ةلقتسم تناك لب « هرصع ىف هنم ًاءزج نكت مل دابدنسلا

 نع تمجارلت ةلثام تاياكح- كانه تناك هنأ ىدوعسملا ركذيو . كلملا ةأرماو
 جاتلا باتك ةيسراف لوصأ نم 00 مغ لقوأ كلكنمح مجرمت اممو . (7١ةيمورلا

 ريزو ناقاخخ نب حتفلا ىلإ هم دقو هيرصاعم دحأ هفلأ دقو « ظحاحلا ىلإ بوسنملا
 . مهديلاقتو مالسإلا لبق سرفلا ماكح نييناساسلا مظل روضي وهو + لكوتملا
 تذمخأ نككاو « رصعلا اذه ىف اًمدتحم لظ ةيسرافلا نع لقنلا نأ كلذ ىبعمو

 ةلياو ةليا لأ باتك مجرت نأ درجمبف «ةوقق اهدوجو تيْشَت ةيبرعلا ةيصخشلا
 فلأ هب هقسن ىلع اًنباتك ةرجهلل ١#" ةنس قوتملا ىرايشهحلا سودبع نب دمحم فلأ
 تناك « ةريثك راعسأ بتك رصعلا 2 ترهظو . مرع برعلا تاياكح 2 ةياكح

 نحلا لوح وأ هصيصاقأو بحلا لوح اهنم راد ام ةصاخو « ةماعلا اهيلع فهلتت
 ىمحلا لاو>أ رّوصت ىلا بتكلاو رداونلا بتك ترئكو . ءاسنلا ضعب لوح وأ
 ةماعلا قالخخأ روصت ىبلا بتكلا كلذكو « ةمدانملاو ءامدنلا بتكو ؛ مهطاعفأو ملاوقأو

 . ىرتميَّصلل ماتغألاو ةلفسلارابخأو ماوعلا واسم تاباتك لثم

 قوتملا ايندلا ىلأ نبا اهنم رثكأ نمي « ىييذهتلا بدألا بتك تركو
 ع ةدشلا دعب جرفلا هباتكل ىطويسلا هعنص رصتخ ةرهاقلا ىق رشن دقو 58١ ةنس

 نابزرملا نب فلخ نب دمحم هلثمو . قالخألا مراكم ىف ةفلتخم بتك هل تناكو

 .؟ه١)/؟ ع« ةال/ذ١
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 قالخألا ىف ناسح فيناصت هلو ةيسرافلا نع ةريثك اسبتك مجرت دقو 04 ةنس قوتملا

 هب ينايتلا نسب | نمم ريثك ىلع بالكلا ليضفت » : هباتك اهنم « سانلا لاوحأو

 اهيلاعمو قالخألا مراكم هلو « 88# ةنس قوتملا ىرماسلا ىطئارخلا ركب وبأ امهلثمو

 ظ ْ . ةرهاقلاب رشن . اهيضارمو اهقئارط دومحمو

 فصو وه « ًاديدج اًعوضوم ظحاحلا حتف رمسلاو بدألا بتك بناحجيو
 نع هيف ثدحت نادلبلا بئاجعو راصمألا باتك هامس هيف اًباتك فّلأ ذإ « نادلبلا

 رثأو اهلهأ عابطو ةدلب لك صئاصخ ركذو « ةرصبلاو رصمو ةنيدملاو شيرقو ةكم

 نييرابخإلا ضعب ىلع نادلبلا ضعب فصو ق دمتعا هنأ ودبيو . 2! اهيف ةئيبلا

 دقو » : لوقي ذإ ىدوعسملا ظحالام و ىلع همالك نم بناوج ىف ؛ طخي هلعج امن

 ء« رصم لين نم دنسلا رهن وه ىذلا نارهم رهن نأ ظحاحلا رحب نب ورم معز

 «ليلدلا اذه هل عقو فيك ىردأ تسلو ءهيف حيسالا دوجوب لينلانم هنأ ىلع لدتسيو

 لجيلا نآل . . . نادلبلا بئاجعو راصمألا باتكب مجرمملا هباتك ىف كلذ ركذ

 ةظحاللمو .(؟ 5 قيقا رولا ينك خم ٠ لقني ناك ام ٠ .رافسألا ركأ الوراحبلا كلسي م

 ظحاحلا هب حتف ىذلا باتكلا اذه ةيمهأ نم ا ال اهنكلو « ةحيحص ىدوعسملا

 نب دمحأ ىنوقعيلا هرصاعم هيف هعبات نمم ناكو « ةباتكلل ًاديدج اًعوضوم هي رصاعل

 اذه قى بتكلا كلذ دعب تيقاعتو . روشنم نادلبلا هباتكو تع نب بوعي ىبأ

 ء«ناكسلا ىف اهعباوطو ةئيبلا ةركف ةوقب هباتك ىف راثأ م نأ مهملاو . عوضوملا

 . عرابلا ىبدألا هبواسأب هبتك دقو

 قوصلا رنلاو ظعاوملاو ةباطحلا

 « ةيلقحلا البلا فينف م رضا اك ى ةيسايسلا ةباطحلا تفعض

 اياظشلا كلتك ةليلق اياظش وه امإ امهنم ىب ام ىحو « ًاردان ائيش حبصأ امهالكف

 )١( بهذلا جورم رظنا (؟) ىرجاحلا هط روتك دلل ظحاحلا باتك عجار ١/١١4 .
 ) اهدعب امو 886 ص ( فراعملا راد عبط .
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 ثيحب 2'”هبطخ نم هاور ام لمجأ دّتل لب «جنزلا بحاص نع ىربطلا اهاكح ىلا

 تلظ نإو ءافلحلا ةنسلأىلع ةينيدلا ةباطحللا تفعضو . حوضو ىف اهنيبتن داكن ال

 بطخي الأ داتعملا نم حبصأ كمف نيديعلاو عمجلا بطحخ َْ دجاسملا َْف ةرهدزم

 مكحلا ق لظ ىذلا عرولا ىدتهملا ةفيلخلا نم ناك ام الإ ةعمجلا موي ةفيلخلا

 بطخيو ة ةعمج لك ف ار عماجلا دجسملا ىلإ بهذي ناك هنإف « ماع وحن

 دايعألا ضعب ىف بطخي نأ لواح' دضتعملا ةفيلحلا نأ ىَورَسو ا مهسؤيو سانلا

 ع ىضايرلا (ىوس رصعلا  ةيلعي ةفيلخ بطخي ىو م 0 :ةيطخخ د هيلع 7

 6 لس ه2

 تطشن اهنإف ءافلخلا ةنسلأ لع تفعض دق تناك نإ ةينيدلا ةباطحلا .نكلو

 صاّصقلاو ظاعولل تاقلح "دفعت تناك : دقف دجاسملا ىف اميظع .اطاشن
 نويعمرلا مهن« ناكو « دايعألا تالافتحا هبشي ايف مللح نم نوقدلحتب , سانلا ناكت
 0 رهو « نييمسرلا ريغ مهنمو عمجلا مايأ ىف هل ةلودلا مهنيعت نيذلا

 ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم مهصصفو مهظعو قف نو دمتسي اوناكو . ربكألا
 اوناكو « هرسفيو ميركلا نآرقلا أرقي ناك نم مهنمو ؛ نيلسرملاو ءاببنألا صصقو
 « لق ديغتنمم ل االعألا ورغم ةاوقاب ون اقتلاو نيك انك ملاوب ءاقعيفلا نوحي "نودع
 بردلا ىف ظعوال ةدهاجملا شويحللا عم بهذي ناك مهنم ريثكو . رسبلا لامعأب كلذ
 ىذلا ىريطلا سايعلا ىبأ لثم نم نيدهاجلا سوفن ىف ةينيددلا ةسامحلا حور ثسبو
 ولخي نكي و ٠ فو را نيدهاجلا ىلع ”صقيو ظعي ناك ىذلاو هَ رسم
 مهب فغشت ةماعلا تناكو . ءداصلا دعي صاق وأ ظعاو نم ناضمر را نم م

 هيلع ركدب دادغبب صاقل ضر عت هنأ ىربطلا نع نكح ىبح « ًاديدش ا

 نيب قرفن نأ دب الو . ةراجحلاب هراد باب اومرو ةماعلا هب تحاصف « هلوقي ام ضعب
 ى ناملغلاو بايشلل نوسلجي اوناك نيرخآ صاصنق نيبو ظاعولا صاصقلا ءالؤه

 نوكلمسُمي اوناكو «ةيلزملا تاياكحلاو رابخألا رداون مهيلع نوصقيو دادغبب تاقرطلا
 , ظاّدعولا صاصقلا نيبو مهنيب طلخيف نيقرشتسملا ضعب برطضيو «نيذوعشملا ىف

 ٠ )١( ىربطلا  4١4 /9ىريط (؟) . اهدعب امو 1١/7١.

 )١( بهذلا جورم + / 55 .
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 انايحأ ,هدراطت ةلودلا تناك نيذلا مه ا 6 مسالا فق الإ نيفرطلا نيب ةلص الو

 ةياعر 3 اوناكف ظاعولا دجاسملا صاصق امأ ؛ عضوملا اذه ريغ قف اني رش اك

 مهيأ] دنس نم صعب دجنل ىبح 5 مهدعب كلذ لظر 5 ةيمأ نم رصع ذنم ةلودلا

 امئاد مهنم ناكف ظامعولا امأ . ١2”ءاضقلا مهيلإ د دجاسملا قف صصقلا

 ءاحصق ابو ريثك مهنم ناكو « ةالصلا ى اهتمنأو دايعألاو عمجلا| ٌْى دجاسملا ءابطخ

 . امظعأ ابك مه نييك ١ مهوح نودشتحي سانلا ناكف « اقلب

 ةالصلل سانلا اهيف دجوي امئادو « ًاراهنو اليل ةحوتفم اًمئاد دجاسملا تناكي

 , هتظعو ءاشي تقو ىأ راتخي ظعاولا ناكف « سيردتلا تاقلح اهيف دجموتو

 مهتدهش نيذلا ظاعولا رابك نمو . تاولصلا ضعبل ةيلات اهلعجي ةداع ناك نإو

 ناكو 778 ةتس قوتملا ىرصملا ظعاولا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ رصعلا ىف دادغب

 . ءاسنلاو لاجرلا كو ا رمل

 نا اوناك « ظادعولا ن أ ةديدج ةقيط رصعلا لئاوأ كنم شنت تزوخأو

 اوناكو « هحيرستو هللا ركذ ىأركذلا سلجم مساب مهسلجم ىّنمسيو « ن درك كلاب

 6 اعووو ىومتو اهذاق نيئلتمملا مهظادعوو مهءاطخ| اوناك لب ) ةيفوصلا نم

 ع ءاجيلاب فورا نيطلاخت اياوزلا قو دجاسملا سانلا نوظعي اوثاكو

 هيلع بوقلعيو و رع 0 ثيدحلا 1 ضعبب نيداهشتسم

 د كل اج هنأ ا ؟ 4 5 ىّتفوتملا ىزارلا 58 را قى

 : هلوق هب أدب ام لوأف سانلا هيلإ عمتجاو « ربنملا

 الوأ ُهَبْلَق اهيِبَي ىتح َاَبْقُت ْنَل عال عارم

 رضعلا ىف مهظاّنعُو ريك نمو . الايهنا كلذ دعب هيلع سانلا لاهناو

 ناثلا  لصفلا 2 انب م 6 وهو 9569 ةنس :قوتملا قوصلا ةزمح قب

 تاحالطصاب هظعاوم اًطلاخ دادخبب رباملا سعر لع ملكت نم لوأ
 0 2 و

 . +707 ص ( تسيب ةحبط ) ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا 010
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 . سنألاو قشعلاو ةبحماو مهلا عمجو ركذلا اق نم مهراكفأ ةيفوصلا

 و مايقل نويداعلا ظامعولا مهبذجي امم رثكأب سانلا مهيلإ نوبذنجسي ظاعولا ءالؤه

 راو فشقتلاو دهزلا ىلع

 روصت رياك تاياكح. اًعيرس ةفوصتملا نم ظاّنعولا 0 لوح تنوكتو ٠

 ىللع ضرسفسب ف 'قرصلا ناك فيكو اهتاذاو سفنلا تاوهش 0 ف فينعلا مهداهج

 وأ ةصقلا ىوتحت ةداعو . معلا ولوأ الإ هقيطُني ال اًنينْضْنِم اًنقاش ”ءانلع هسفن

 نفف «الاقث الارهأ لمحتي نأ هيلع نأو هريصقت ىلإ قوصلا تفلي ام ةياكحلا
 هنأ نم ”الا/ ةنس رصعلا اذه ليبق قوتملا فوصتملا احلا رشب نع ىَوْرُي ام كلذ

 ىف الإ رطمفتي الو هلك ليللا ماني ال لجرلا اذه : نولوقي مهعمسف سانلا ضعبب رم
 : لئاس هلأسو « مالكلا اذه نود دري مهعمس نيح. ىكبف : ةرم مايأ ةثالث لك
 مو اًموي تمص ىفأ الو ؛ ةلماك ةليل ترهس ىنأ ركذأ ال ىنإ : لاقف ؟ كيكْبي ام

 اًنفطل دبعلا هلعفي امم رثكأ بولقلا ىف قلي ىلاعتو هناحبس هللا نكلو : هتليل نم رطمفأ

 ناك هنأ ,7ه١ ةنس قونملا ىطقسلا ىردسلا نع ىكحميو . اسمركو ا

 ةمقللا كلت تلكأو « ةروفصع تءاج حبصأ اذإف « ةمقل كرت ةليا لك رطفأ اذإ

 ةروفصعلا تعنتماف (د دقم مل ) ديدقلاب زبحلا ل كأي نأ ىهتشا موي تاذو ءهدي نم
 . !!"”مادإلا نم ًائيش ًادبأ لوانتي الأ هسفن دهاعف ءاهلكأ تدوعت ىلا ةمقللا لكأ نم

 : هل لاقف : ىكبي هدجوف ءاّموي هيلع لخد هنأ دئيتجلا هتخأ نبا ىورسيو
 « ةراح ةليا هذه تَبأ اي : تلاقف « ةيبصلا ةحرابلا ىتعاجم : لاّتف ؟ كيكبسي ام

 نم تلزن قلحلا نسحأ نه ةيراج تيأرف تمن ىنإ مث « انهه هقلعأ زوكلا اذهو
 . نازيكلا .ىف دربملا ءاملا برشي ال نأ : تلامقف ؟ تنأ نمل : اه تلقف ءامسلا
 ناروصي نايزمر ناربخ امهو ."'”هتمطحف ضرألا هب تبرضف « زوكلا تلوانتف
 ىكحيو . ديدشلا نامرحلاو شيعلا ىف فظشلا نم هسفن ىرّتسلا هب ذخأي ناك ام
 زاتجا هنأ ءاعرو ًادهاز ايندلا نم ًادرجم ناكو ٠ ةنسوتملا دمحأ نب مُنيور نع

 تجتفف ءراد نم ىستساف ..ناشطعوهو تاقرطلا نع ةرجاهملا تقو دادغب .ف

 20110 1 2 ل: و ٠ تا ساب بم ساس ووسع سامو بسم ل سس سس

 )١( نم ةيلط )ب يرقتلا ةلاسر ١ ص ىريشقلا (؟) نا ٠١ .

 ص ا( رصمب  .5١ص ىريشقلا (؟) ١١ .
 ىناثلا سابعلا رصملا
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 قوص : ةلئاق هل ترادتساف ٠ برشو اهنم هذخأف « ءام زوك اهعمو ةّيبص بابلا

 . 2" طق مويلا كلذ دعب رطفأ امل ! راهنلاب برشي
 ةيبعشاا بادآلا تورض نم ايرض نوكت تذخأ ةيفوصلا تاياكحلا هذهو

 ناك فوصتلا نأكو . ًانابشو ًابيشو ءاسنو الاجر اهنولوادتي را ذإ « ةيبرعلا

 لصتتو . هظافلأو هتغاو بعشلا عباوطب اهعبط رمادا كلت ر روهظ ف : ايوق الماع

 ثلاثلا لصفلا ىف انب رمو ٠ ةفوصتملا تامارك نع رئت ت ذخأ ىلا تاياكحلا اهب

 مخ ) ءايح اًنباتك تاماركلا كلت ىق فتص ا ىذمرلا ميكحلا نأ

 مهيديأ ىلع رهظت كلذلو « هضرأ ى هللا ءاملوأ مهنأو ةيفوصلا ةالو ديرب ( ةيالولا

 قريعلا لاتمحلا ناني رصعلا اذه ىف هيلإ تاماركلا ةفاضإ رثكت نمو .ةريثك تامارك

 ؛ عبس ىدي نيب حرمطب نأب رمأ هيورامخ نإ ليق لمف 2 ا ةنس قوتملا

 لبقتسم ًادعاق هودجو اودبصأ املف ءهرضي الو همشي عيسلا لعجو ءهقليل ىبو حر طف

 هنأ نكحفا (؟)هما] رذتعاو هقلطأف ؛ هيورامخن بجعو .هيادي نيب عبسسلاو ةلبملا

 37 همداج حلا ةقيثولا لجرلا بلطف « ةقيثوب « رانيد ةئام : نيد رخآ ىلع لجرا ناك

 دق لجر انأ : نانب هل لاقف : ةعئاضلا ةقيثولا دمي هلعل ء هل وعديل نانب ىلإ ءاجف

 : هب ىتثاو ءاولح لطر رتشاف ( ىناوالح ) حيرق ىلإ بهذا « ءاولحلا بحأو تربك

 . اهحتفف « ءاوللتحلا ةقرو حتفا : نانب هل لاف . هءاجو «لجرلا لعفف « كلوعدأ

 ءاولحلا معطأو « اهاذحخ : نانب لاقف « ىقيثو هذه : لاقف « ةقيثرلا ىه اذإف

 , انينعي اموهو « ةفوصتملا ماوع الإ نيتماركلا نيتاه لثمب نمؤي نكي ملو . كنايبص

 الماع فوصتلا ناك كلذبو « ةماعلا ةنسلأ ىلع تاماركلا هذه تاناكح تراد ذإ

 دقو «٠ يوم نوا وهو « بدآلا نم ديدج ىبعش نول عويذ ىلع رصعلا ىف ابوق

 , هركذ فنالا « ةيالولا مخ » باتك لثم تافنصملا هيف فلؤت تذخأ

 ةصاخ 9 نأ مهمل نم هلعأو .ىدبألا نم ةرثك اهلوادتن يفق تاتنمم اهرودب

 ع كشف ءاناب ًاراكنإتاماركلا هذه نوركتي اوناك رصعلا ىف مهرابكو ةفوصتملا

 : لاقف «ةكم ىلإ ةليا ىف ىشمبي اًنالف نإ هل ليق هنأ 55 ١ةنس قوتملا ىاطسبلا ديزي ىأ

 )١( ةرهأزلا . ؟١ صوىريشقلا *»/ ١؟"؟ .

  60موجنلا اهيلاتو ةياكحلا هذه ف رنا
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 ىشمي نالف : 4 ليوم كلا هتلر كتل لإ | قرشملا نم ةعاس ىف ىبشمي ناطيشلا
 .١”ءاملا ىلع رمي كمسلاو ءاوملا ىف ريطي ريطلا : لاقف ٠ ءاولا ىف ريطيو ءاملا ىلع
 كنإ نولوقي سانلا نإ : هل لاقف ء ٠77 ةنس قوتملا ىرتستلا لهس ىلإ لجر ءاجو
 . بذكي ال حلاص لجر هنإف ء ةلحملا نذؤم "لتس : هل لاقف « ءاملا ىلع ىشمت
 ضعب ىف ءاملا ضوح لزن هنكلو : اذه ىردأ ال : نذؤملا لاقف ءهتلأسف .: لاق
 ضعب نع ىوريو . ©”هيف قبل انأ نكأ ملولف « ءاملا ىف عقوف ءرهطتيل مايألا
 نم ةبصق تدفخاف تاماركلا هذه نم ءىّس دمت ىق ناك : لاق هنأ ةيفوصلا

 اهردق ةكىس َُ جر خت م 1 كت رعو : تلق 6 نيشوز يل تحوو نايبصلا

 . لاطرأ ةن الث اهردق كوس َّك تجرخف :) لاق . ىسشت ”نقرغأل لاطرأ هن الن

 , هغدلت . ىعفأ 4 جرخت نأ هقح ناك : لامتذ ؛ كلا همالك خلبف

 ناقل .ةزصمملا لانا, ةايقتللا  تاراكذلا ةةذهر- غلا ”كيدضتلا نأ مهملاو
 يعش "ابدأ هتافاركلا قف مهيديأ ٠ ىلع ىرج امف ةماعلا هتدقتعا امم فظشلا
 راخأ صقي ناك تاياكحلا هذه نم ثلاث نواو . سانلا نيب رودي ناك امض
 ةنسأأب هنع تاياكحو رابخأ وهو :جالحلا رابخأ باتك هروصي ام ريخ لعل ةفوصتملا
 . ىناولحلا ميهاربإ هذيملت هاور ام كلذ نف ءهدقتعمو ةءارآو هلاوحأ لمحت . هذيمالت
 : () لاق

 ةيواز ق تساجف .ىلصي ةةالعرأا : هادحإاو برغم ا نيب جداا ل مب لوو ظ

 : لوألا ةعكرلا ىف ةرقبلا ةروس ارقذ ٠ . ةالصلاب هلاغتشال ىل سغخ : هنأك . تبلا

 : اهلثع عمسأ ل ءايشأب م اكو مسلس املف .٠ نارمع لآ ةيناثلا ةعكرلا فو

 ةملالا هلإ اي : لاق 6 ل نع 'ذودخأم اك وم عفر ءاعدلا ف قف ضاخ امأف

 ىف ناتفي الئل ىسفن ىلإ در (مون الو ةنس هذخأت ال ) نم ايو بابرألا تر ايف
 ثودحلا الإ كتيوهو ( ىدرجو ) دن نيب قرفال . وه انأو : انأ وهاي: . كداع

 قحسإ اأ اي : لاقت . تاكحض ىهجو ىف كحضو "ىلإ رظنو هسأر عفر من.”مديقلا
 ملف « همدق ف ىودح كللهتسا ىبح قودح ىف هملق برض فر نأ ىرت امأ

 )١( ص ىريشملا ”١١ . ص جالحلا رابخأ (؟) ٠١ .

 )١( ص ىريشقلا ١١14 . 1 ُ
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 ثادحأ مهلك قلدلاو . ةفصلا كلت ىق ىاطُتو ٠ ميدقلا ةفص الإ ةفص ىل قبب

 ىرفكب نودهشيو ىلع نوركني مدقلا نع تقطن اذإ مث . ثودح نع نوقطنب

 . «نوروجأم ىب نولعفي ام لكبو « نوروذعم كلذب مهو : ىلتق ىلإ نوعسيو
 تا هعزي امك  حبصأ لاقثلا مال الل هلمحتب هنأ ىف جالحلا ةديقع روصت ةياكحلاو

 حبصأو «توهاللا هيف رهظ ذإ « هيف ةيهلإلا ةروصلا تمسترا ثيحب « ايلع ةبترم ىف

 م هنإ لب «مدقلاب هيف ةثادحلا وأ ثدحلا جزتما دقف : هبرو هسفن نيب قّرفي ال

 لور عيش: س أعرمج مهف . سانلا نم هأود نم فاللخب « مدقلا ةفص الإ ةفص هيف قت

 اذاملف « مدقلا رعشتسي حبصأ ىذلا هدحو وهو « نوثداح مهلاك لق وأ « ثوودحلا

 . ! دحاو ءىبش وش ميقا - معزي 0 هنأ عم دو وب هيلع نوركني

 َ )١١( لاق ناجنيسإل كيعس ن ١ تا نع هرامخخأ "5 8-5 هيبشنلا

 ىذلاو . هل مدقلا نآل ثودحلا لكلا ( هلل م زلأ : لوقب جالحلا تعمس

 هفؤي ىذلاو . هك اهاوق هعامتجا ةدارإلاب ىذلاو . همزلي 'ضرعلا هروهظ مسملا
 هب رفظن - 2 0 ةرورضلا هريغ هميقي ىذلاو . تقو هقرفب تقو

 0 سنج هأ ناك ن 1 نأ هكردأ 0 هاوآ نمو . هيأإ يارد ريوصتلا

 نع فاناقل الو, تدحت (هلمجيو هلال ”قودف هلظي آل ىلاغت هنإ : تنك

 هتيفس الو ساو هرهظي الو . ”مامأ ها دح الو فشلت هذخأي الو ٠ دنع همحازب 0

 هلاعفو . هل ةفص ال همضَو . ( مدع ) سيا هدقفي الو ناك هدم الو كعب

 « جازم هقاخخ نم هل سيا . هقلخ لاوحأ نع هزنت .هل ةدسمأ ال هنوكو . هل ةّلعال

 . « مهثودحب هونياب امك همدقب مهنياب « جالع هلعف ى الو

 ءىش ىف تانئاكلا هبشي ال وهف« هلل هيزنتلا اذه لثم ىف جالحلا رمتسيو

 وهو نوثداح مهف مهتافصو مهتاوذ نع هتافصو هتاذب درفت « ءىش ق هنوهبشي الو

 ةرو رض هسمن ال « هل ءازجأ ال دحاو "لك هن ىلع كسب الورد ا هيوارلال «٠ عنف

 ءهتحت رخآ الو هقوف ءىش ال« ةفص هيوتحت الو ناكم هيوؤي الو مهو هقحلي الو

 مدع هقحلي الو ©« دوجو لك لبق دوجوم . تاهحلا نم ةهج الو دنح هادحب ال

 : 8١ ص جالحلا رابخأ 010



 ما

 . ءىش هلثم نشيل + ىدبأ ل « لعفي امع لأي "ال فصو هفصي الو . ءانف الو

 ] ا ادع د قوص لوأ كاك ار هنأ أني را نوداح اعيمج قلحلاو ميد

 ىلإ 5 لسرأ | هأ هلام «٠ لاق ل هناا ا 6 ةعب رشلاو اا ةقيقحلا

 ] 2 يكات صعب

 ٠ 0 !! 1 لصي 7 0 طاسب لع مَ و نأ 1 ا

 ةعب رشلاو ةقدنز هدنع ديحوتلا راص 9 هيلع تعداتتو درا هيلع 00 5

 نإو . اًمسر اهلمعتسا ةعيرشلا لمعتسا نإ . رثأ الو نيعالب ىبف . اسوه هدنع

 ؤ ظ . « ًارهقو ةبلغ هب قطن ديحوتلاب قطن
 نوطقسسي مهنإف هلاثمأن م ةقيقحلا لهأ امأ « نييداعلا سانلل ةعي رشلا لعجيهنأ حضاوو

 ةاكز الو جح الو موص الو ةالص الفإ ةينيدلا ضورفلا اهعم نوطقسيو ةعيرشلا

 ؛اهدحو ةعي رشلاالهدنع تطقسءايلعلا ةقيقحلا قارم ىف اميقار لظ اذإ فوصتملا نإ لب

 عبار نول ىلإ رشا ام همالك نم ةريخآلا ةرقفلا ى لعلو . ! ديحوتلا ىجح ء ءىش لك لب

 .٠ ةصاخ تافنصم ْق مهتادقتعا ةيفيصلا ردودصصت وه ؛ قوصلا رعنلا ناولأ نم

 ةرشف ,أ ةعطق هنم اللا نأ نسحيو ' عدل 0 ياكل اناقلي امه وحنا لع

 ] ا طمعا ١ اذه ىلع ىرجت ىهو « هباتك ن . لوألا لصفلا 007 ُْف ل

 0 رمق « داسو جارسلا زواجو . داعو ادد بيغلا رون 8 جارس سط»

 : هتمه عمجل اًنيمأ قحلا هاّمتس « رارسألا كلف ىف هجرسب * رامقألا نيب نم
 . هرذق عقرو 6 نانا حرش « هب رق دنع هةنئكيستل 2 علا حا ايمرتحو

 نم هسمش تقرا (ةماملا ةهامع ل ةهردب علط 5 هرذب رهظأف ( هرمأ بجموأو

 اميرف نإو مه ءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا ) . . . ةماهت ةيحان

 هرون نم" هراوناو 4 تزرب ةروت نم ةوبنلا راونأ . ( نوملعي مهو قحلا نومتكيل مهنم
 ناك هنأل 4 ملقلا نع هعسأو 6 مدعلا قبس هدوجوو ممهلا ثتفرس هتلمه ترهظ

 روما كاك « دعا ةععدو 2 نيج هعحأ ىذلا هب ريلا كيس كلا . . مألا لبق

 )١( ه ص نيساوللا ( ؟ ) 2 .7+ ص جالحلا رابخأ - ١ .



0 

 وه « دعبلا دعبو لبقلا لبق ًاروكذم ناك :لزي لو ناوكألاو نئاوكلاو ثداوحلا لبق

 كاع 0 ميلف مالكي قأ عملا وهو ٠ لواغملا ردصلا .نع أّدصلا ةداج ىلا

 هس ُُ ص 8 ا 1 ْ 6

 اهاك نامزالا ( ةرهب) نم ةفرغ ايلك خا :هركخ نم ةرطق اهلك مواعلا . ترعاو

9 ٠. 

 . ةقيقجلاب نطابلاو « ةوينأأ ف رخالاو ٠ ةلصولا ف لوألا وه : هرهد نم ةعاس

 . (« ةفرعملاب رهاظلاو

 !هباتكل امسا اهعمجرراتخا دقو « ميركلا نآرقلا ىف ةفو رعم روساهب ئدتبت«سط»و

 هرون لعجيل هنإ لب «توهاللا ةركف هيف الثمتم مالسلا هيلع لوسرااب ديشن وهو
 و 2 4 دوه -_ 0 ) - رد له وض

 سياو « مدآ ذنم ءايبنألا تاوبن ىف رهظي لظ دقو . هللا هقلخ ءىش لوأ ىدمحملا

 : ءايبنألا نيبو تاوبنلا ىف رخآلا وهو : دوجو لكل دوجولا ىف قباسلا لوألا
 لكو هدوجو نوكلا دمتسي اهنف . هلك دوجولا ىف ةيراسلا ةيهاإلا ةقيقحلا هنأكو

 نأ مالسلا هيلع لوسرلا نأ رك ذو 1 رود ل5 ده اشملا وه هنإ لب . ةروذ ىل

 هللأ مالك نارقلا نأب موق ف ةحخ رص ةفلاح ةاردعملا فلاخ كلذيو ٍِ ميدق مالكب

 0 احو قول وه لب اعدَق سنا

 دال كتبو عجسلا نيساوطلا هباتك ىف مدختسي ناك جالحلا نأ حخضاوو

 مب ذخأ عجسلا نإف عبارلا لئاوأو ثلانلا نرقلا رخاوأ ىف ةباتكلا بواسأو هب واسأ نيب

 ىلع لدي ام بولسألا اذه هرايتخا ىف ناك امترو . ةيبدألا تاباتكلا ىف

 امي اهيف رثثي نأ الواع ةصاخلا ةقباعلا ىلإ ةماعلا ةقبلطلا نع نيساوطلا هباتكب عفتري

 نأ دارأ هنأ

 لبق فزع "ناك مناكو + .ةنئاث ةزاق رعشلا تقوم ةزات ديلا 0 دريس

 ةصاخلا ةقيطلا ىلإ اهم دّقف . ةدقعملا ةيفرصلا هراكفأ مهفت .نل ةماعلا نأ هريغ
 3 ريق ع اها : 34 . ه 0 2

 0 0 واتلاو ره هرأ مسا غم رعشلاو عجسلا ند اهيف أدع دوم



 مها“و

0 [ 

 ةلزتعملا نيب تارظانملا عالدنا روصي ام لوألا يمارعلا راما بناتك ذاب رع
 ريتك روهظل أيه اًنعالدنا لحنلاو للملا باحصأ نيبو مهنيبو نيملكتملا فئاوطو
 رئاخفب اه ادمو ىناعملا طسبل أيه امك لقعلاو نيدلا نوئش ىف نيرظانملا رابك نم
 دجب نأ انفلسأ دقو ؛ةيفحلا اهبراسم ىف قدعتلاو اهبيعشتو راكفألا دياوت نم ةديدج
 دارا حسو نأ ارملا قلخب لئاقلا ملو لكوتملا فقو ذنم رصعلا اذه ىف طقس ةلزتعملا
 قثاولاو م طالب ىف ةلزتعملا لثمم ىلع ًاديدش ابضغ بضغ دقو « ةنسلا و
 . داؤد ىأ ن 7 'ليخأ كضقو 4 هلبق نب

 7 ودان 5 ةفيظواا نع اوعجارتي مل ميزكلو « ميدقلا مهدجم هَلْ ةلزتعملل دعي مل
 باتك انب رمو ء ةدحالملل داصرملاب اوناكف ؛ للملاو لحنلا باحصأ ءازإ مهسفنأ
 لظو . دحلملا ىدنوار / نبأ ىلع محم 85 در ىذلا ىلزتعملا طايخلل راصتتنالا
 كلذ انأ روصي اه وحن ىلع. نيملكتملا نم مهريغو ةازتعملا نيب افينع لدحلا
 هلزتعملا ةساير ىف هالتو « َةلْز :ةعملا ةليضف » هباتك ىف ةصاخو هتاياتك ىف ظحاحلا
 : ىلزتعملا برح نب رفعج دادغب هرصاعي نأكو ؛ ( ماحشلا بوعد وأ ةرصبلاب
 هثولخو ةلؤلطن لج دللا ملع ىف ىضفارلا كاكّشسلا نيبو هنيب ةرظانم طايخلا ىكحو
 اذه نيب تدقعنا ىلا تارظانملا ىكحب رخآ عضوم قو « ' ١١ هضنو هتايثإو همدقو
 قاكسإلا رفعج ىبأ عم ةسلاجم هذهو » : الئاق ىلزتعملا قاكسإلا رفعج ىلأو ىضفارلا
 تناكو . « "”نيبهذملا نيب ام قرفو نيلجرلا رادقم اهيف رظانلاو اهئراق ملعي ةفورعم
 راد ام اهمهأ ةريثك تارظانم م٠ ةنس قوتملا ىنابمجلا ىلع ىنأ سلاجم ىف رودت
 ةفك حجرت تناكو « 14# ةنس قوتملا ىرعشألا نسحلا ىلأ هذيملتو هبيبر نيبو هنيب
 مهعمو ةأز ةأزتعلا تناك ذإ حلصألاو حالصلا ف : ا.مهترظانم كلذ ن . ابلاغ ىرعشألا

 مادتحا ءانثأ ىف ىرعشألا هلأس دقو ؛ حلصألا لعذ هللا لع نويعو ب قابتجل ىلع قرأ

 )١( ص طايخلل راصتنالا ١٠١ . ص راصتنالا (؟) ؟١4.



 هال

 نمؤملا نأب هياجأف « اهي اوثام ىبصو رفاكو نمؤم : ةثالث ةبقاع نع ةرظانملا

 ذخأو . ةاجنلا لهأ نم ىبصلاو تاكلملا لهأ نم رفاكلاو تاجردلا لهأ نم

 ىبصلا لاح تملع بر اي : رفاكلا لاق ولف : هل لاق نأ ىلإ هعجارب ىرعشألا

 تيعار داهف ظ لع نع تملك « هتحلصم تيعارف بقوعو ىصتعل ىبب ول هنأو

 هتمحرب ءاش نم صخس هللا نأ ىرعشألا. همزلأو نايسلا عطقنا ذئنيح . ىحلصم

 ('7ةل العم ريغ هلاعفأ نأو هباقعب ءاش نمو

 تنارظانلا كراك: عا ةديققلا بهاذملا بادصأ ضعب نيب اًعساو فالحل ناكو

 نأ هركاذي امو تا هذه نم فارطأ ىكبسلل ةيعفاشلا تاّمترط قو « مهنيب

 دواد ةرظانم افوغشم ناك دادغبب ةيعفاشلا سيئر ىضاقلا جير نس لالا ابأ

 بهذملا ىف ًادمح هنبا رظانب ىضمه دهواد قوت اذإ ىح ع.  ىرهاظلا

 نبا نأ ىكسحو ؛ ةيورملا سلام او ةروهشملا تارظانملا امو : لوقب « ىرهالظلا

 لاقو « ةلج د رهن كتعلبأ : هل لاف « قير ىبعلبأ : وف جي رس نبال لاق دواد

 لثملابو . ؟7ةعاسلا مايق تب عاجلا نب كتلهمأ : هل لاف « ةعاس ىلهمأ : 57 ه4أ

 رادب بلع عم دربملا تارظانم 007 'ةعئاشو « نورظانتي ةاحنلاو نوروغللا ناك.

 ذيمالت ناكو . "”وحنلاو ةغللا لئاسم ىف دادغب ماعر هاط نب هللا دبع نب دمحم

 مهداجيو مارظاني لازي امه ء دجسملاب هتارضاحم ى دربملل اًنايحأ نوضرعتي بلع

دمالت مهقحليو بلعُي مهذاتسأ نم مهعزني ىح مهر واح و ظ
 (؟) «:ةاحو هتذ

 سنوي نب ىتمو قاريسلا ة كرب ةرخأب ترهتشا ىلا تارظانملا .نمو

 ناكو 7١ ةنسل تارفلا نب رفءج نب لضفلا رولا سلجم ى فسلفتملا مجرما

 ناكو . هيويس ا ف ريبك باتك هلو « نيهبانلا وحنلا ءاملع نه ىئاريسلا

 نم مالكلا حيحص ةفرعم ىف اًعفن رثكأ امهيأ قطنملاو وحنلا ةرظانملا عوضوم

 عا ةمحعم قف توفاي هنع اهاقنو ىديحوتلا كايح قى ةرظانملا ىور دقو . هميقس

 ركذيو « ءالضفلاو ءاملعلا نم سلجملا ىف ناك نم اهتحتاف ىف ركذي هنأ فيرطلاو

 يتم يل ام عل

 . ١607 / ه5 ءابدألا جمس ١41 /) نو ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 00( ]

 . ١١07 /19 ءابدآلا جعم (:) . اهدعب امو

 15٠١. /م ءايدألا جعم (ه) . 78/0 ىكيسلا ()

 ةاورلا هابنإو ١٠م /ه دادغب خيرات (؟)



 0 هما

 سلجم نع ةروص ىطعب امث « مهعم تناك ربا>مبو كيب قى ةرظانملا اوبتك مهنأ

 ىنعَسي ام قطنملا نع سنوي نب ىَّننل فاريسلا لاؤسب ةرظانملا أدبتو . ذئنيحح تارظانملا

 ةقيرطو ىضرم نءاسس ىلع هئطخ درو هباوص لوبق ىف هعم همالك نوكي ى> « هب

 نم مالكلا حيحص اهب ْفرْمعُني تالآلا نم ةل 1 هنأ هب ىدنعأ : ىتم هبيجبو  ةفورعم

 ناصقنلا نم ناحجرلا هب فرعي هنإف نازيملاك هح اص نم ىنعملا دسافو هميقس

 ا : قاريسلا لوقيو . حناخللا نم لئاشلاو

 تفرع "كبسه . لقعلاب فرعي هميقس نم مالكلا حيحص نأل تأطخأ

 بهذ وأ ديدح وهأ نوزوملا ةفرعمب كل "ندم نزولا قيرط نه صقانلا نم حجارلا

 نوزوملا رهوج ةفرعم ىلإ ًاريقف نزولا ةفرعم دعب كارأو ؟ صاصر وأ ( ساحن ) هبش وأ
 ىذلا نزولا كعفني مل اذه ىلعف : اهدتع لوطي ىتلا هتافص رئاسو هتميق ةفرعم ىلإو

 « دحاو هجو نم ريس, اًعفن الإ « كداهتجا ناك هقيقحت فو « كداّنعا هيلع ناك

 ( ءايشأ كلنم تعاضو اًئيش تظفح » : لوألا لاق اك تنأف « هوجو كيلع تيقبو

 ايفا لي 4 روس افلا هم لك ندا «انيع تت ىك فلالص هذا كاققا كو

 « حسنمسي ام اهيفو ( عارذلاب ساقي ) عرذُني ام اهيفو « لاكمي ام اهيفو « نزوي ام

 ىف كلذ ىلع ًاضيأ هنإف ةيئمملا دا ى اذكه ناك نإو اذهو . رز ام اهيفو

 بيرقتلاو ديعبتلاب اهيكحت ىهو « لوقعلا لالظ رب انضالاو « ةءورمملا تاالوقعملا

 تانود نم لجر هعضو قطنملا 0 اذه عدو . ةرهاظلا ةلئامملاو ظوفحما هبشلا عم

 نبأ نم اهتافصو اهعوسر نم اهب هنوفراعتي امو اهيلع مهحالطصاو اهلهأ ةغل ىلع
 امضاقو مهيلعو مهل ا مكح هوذختيو هيف اورظني نأ برعلاو سرفلاو دنهلاو كرت مزلب

 قطنملا نآل كلذ عرب امعإ : ىتنم لاق . ةوضفر هركذأ امو هولبق هل دهش ام مهنيب

 حناوسلاو ةحناسلا رطاوخلا حفصتيو ةكردملا ىناعملاو ةلوقعملا ضارغألا نع ثحبي

 عسا ةعبرا ةعبرأ نأ ىرت الأ ' ءاوس تاالوقعملا ق سانلاو ةسجاملا

 ظ : قاريسلا لاق . « ههبشأ ام كلذكو؟ ملا

 ةفلتخما اهبعش عم عجرت ظفللاب تاروكذملاو لقعلاب تابولطملا تناك واو

  فالتخالا لاز ةينامث امهنأ ةعبرأو ةعبرأ ىف ةنيبلا ةبترملا هذه ىلإ ةينابتملا اهقئارطو



 هلم

 ةداع مكلو « لاثملا اذهب تهوم دقلو « اذكه رمألا سيل نكلو « قافتالا رضحو
 ىناعملاو ةأوقعملا ضارغألا تناك اذإ . اذه عدن نكلو . هيودتلا اذه لثم ف

 ةجاهلا تددزا دق سيلفأ فوردلاو لاعفالاو ءامسألل ةعماجلا ةغللاب الإ اهيلإ لصوي ال

 "0 ةغللا ةفرعم ىلإ

 ةيب رعلا ىلإ مث ةيناي رسلا ىلإ ةينافوبلا نم قطنملا ةدجرت ىف ى.تتم قاريسلا شقانيو
 ىلإ هكلس ىذلا ليوطلا قيرطلا اذه ءانثأ ىف قطنملا ىلع فيح ثدح. اعر هنأو
 . هرغصو أم الإ ناهرب الو نانوي لوقع الإ ةجح ال لوقت كنأك : هل لوقيو ؛ ىحصفلا

 تاحبصأو مواعلا تاشنا اف مالا ةحدكحلاب ةيانع باحصأ مهنإ 5 لوقيو

 نع قاريسلا ةااسو ع لادحلا . كيا و . ىغيلي ام ريكأ ميمعت وهو . تاعانصلا

 75 فرد وهو برعلا مالك فق رودي وحنلا اهب مه ىلا فورلا نم دحاو فرح

 سيااططسرأ قطنم ةيحان نم اهنطبنتسا هل لوقيو « ةاحنلا دنع ةزيمتملا هيناعمو

 هجو لع وه لهو هعقاوم فيكو هماكحأ ام انمفرعو هميخفتب ىهابتو هب ل دنت ىذلا
 هنأل ٠ هيف رظنأ ملوحنلاو «٠ "بت اذه لوقو 0. 2م تنور وو وأ كحاو
 نع تحري قطنملا نال « قطنملا ىلإ جاتحف ىودحنلا ٠ وحنلا ىلإ ىطنملاب ةجاح ال

 ربع نإو ضرسعلابف ظفللاب ىطنملا رسم نإف « ظفللا نع ثحببي وحنلاو ىبعملا

 لا قع عضوأ ظفللاو « ظفللا نم فرشأ ىنعملاو ٠ ضرعلابف ىبعملاب ىودنلا
 عيمج ىاعم نع هلأسو) هلاب اذ ء دحاو فرح ىهو « اهلهم هنأ فيكو واولا ا ' نع هلأسيو ىناعملا ىلع رودي ودحنلا نأ تبثي نأ لواحنو هلوق قاريسلا هيلع ركنيو
 . اهنايب عيطتسي ال نم هب ىهري ىذلا قطنملا نأو اهيناعم هل روصيو د
 لضفأ د لاقي نأ ةوغأ هلأسو ع« ةوخإلا لضفأ د (١ : مهوق هيلع ضرعي م

 حصت ال ةيناثلا ةرامعلا نإ هل لوقيف نيترابعلا نيب ةقرفتلا 0 عيطتسي 37 « هتوخإ

 ف همحلمدو ( مهتلمج نع جراخ ًاديزو «ديز ريغ مه ديز ةوخإ نأل مالكلا ىف

 ةفئاط هيلع ضرعيو . ودنلا ىوس اهلحسي ال ةمهوم تارابعو ةيوحن تاكباشتم
 . هب ملسلا لقعال ةجاح ال كلذ لكنإ هل لوقيو « ةفسالفلاو ةقطانملا تاحلطصم نم
 هل حاتأ ىذلا وه الذ لك ريبعتلا ىلع هتردقو هتحاصفو ىناريسلا نسم نأ قحلا فو
 , ةفيحص نيرشع نم رثكأ ىلإ تدتما ىتلا ةليوطلا ةرظانملا كلت ىف همصخب رفظلا



 ما

 بناوج لك تاوانت اهنأو رصعلا ىف تارظانملا مادتحا روصن نأ اهضرعب اندرأ دقو
 ٠ ... ةقرفلا

 ند حار لدخلاو ةراظانلا ةحعص اوبلرع ددسن :ريعتلا لف ةفازلا :نمكلا ىو
 فساؤي باتكااف « ضقنلا ةملك وأ درلا ةملكب نودنسعت ام ًاريثك ذإ « اهتاناونع ىلع

 ىف تارضاحملاو سلاجلا دنع فقت مل تارظانملا نأكو « رخآ باتكل اًضقن وأ در
 ضعب ق ظحاحلا كتالذ حضويو : تافنصملاو بتكلا ىلإ تدتما لب . دجاسملا

 ( ناويحلا » ىرن ذإ تارظانملا ةركف لع اهروهمج ف ع دمتيذ . هلئاسرو هبتك

 كيدلاو بلكلا ىف ماظنلاو دبعم نيب دلجم نم رثكأ ىلإ تدتما ةرظانم ىلع ىنْسي
 « نياصفلا نيب ةحضاو ةرظانم وهو فيصلاو ءاتشلا راختفا باتك هلو . ؟ لضفأ امهيأ
 . نيتيشرقلا نيتريشعلا نيب ةرظانم وهو . موزحبو سمش دبع نيب اه رخفلا باتكو

 ىف ءىبشلاحدمب دقو . ةيرضملاو ةينميلا نيب ةرظانم وهو ةيناذدعلاو ةيناطحّمللا رخف باتكو

 لسثم نيتلاسر ى ةرظانم بتكي هنأكو .. ىرخأ ىف هدمذي مم ”ةلاسر

 تادكلا حدم ىف هتلاسر لثمو ذيبنلا مذ ى  هتلاسرو ذيبنلا حدم قف هتلاسر

 ىف هتلاسرو (بتكلا عئاب ) قارولا حدم ىف هتااسر لثمو « بادتكلا مذ أ هتلاسرو

 باكو ةهسبشملا ىلع درلا باتك لثه درلا ةملك اهناونغلعج ةفلتحم بتك هاو .قارولا مذ

 : ةيناهعلا ىلع درلا باتكو ةينامعلا باتك هلو « دوهيلا ىلع درلا باتكو ىراصنلا ىلع درلا
 ىلع نادوسلا رخفوهتااسر ةرظانملا ىلع اهرادأ ىلا هلئاشر نمو. بطلا ضقن باتك هلو
 درلا وأ ةرظانملا ةركف عضوت ال دقو . « ناملغلاو ىراو+ا ةرخافم » هتلاسرو « ناضيبلا
 ناذخأي امهاندجو امهيف انأرق اذإ : ةلاسرلاو باتككلا :ىلع مذلاو حدملا وأ ضقنلاو

 لوطللو ةرات رصقلل رصتني هيف هارن « ريودتلاو عيبرتلا باتك لثم ةريبك ةرظانم لكش
 ' نيضقانتملا تي رصلا نيب طسوتلل ةئلاث ةراتو « ةيناث ةراث

 تارظانم اًمئادف « ةيركفلا رصعلا ةغل :تارواحلاو: تارظانملا تناك امنأكو

 رصتني رظانملاو . ىبدأ وأ ىسلف وأ ىملع عوضوم لك ىو ناكم لك ىفتالداجيو
 نولي الو نولكي ال مهو « دادغب : ةريبكلا ةيركفلا ةحاسلا ثالت ىف م زهني ةراتو « ةرات

 اهنماوكو اهتانيفحخخ ىلع ”صوسغو ىناءملا قئاقدل بيعشتو راوحو لدج ات ادف نوذقوتي الو
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 ى راو>لل زفحتلاو ةرظانملل عمجتلا نم هبحاص اموي مازهنالا عنمب الو ؛ رجلا
 ىو « ًارارم دحاولا ساجملا ىف رصتتنيو رظانملا مزهني دق لب « ناث ءاقا وأ ناث موي
 نيرظانتملا ىلإ ًاريشم ىبورلا نبا ِ فقوت نود ةرئادلا هكراعمو عساولا راوحلا اذه
 : فيدعلا مهلا دجو

 روجتو ئدهلا نع لضت جّجح  مهلادجا اًوَدغ اذإ لادجلا ىونل “ب م راك ع هم 5 1

 روك رباك لكد تّوهف 6 تمداصت جاجزلا ةيناك م

 - هرعش نم بناوج عبط نإ ؛ و تاوراول ودبيو

 ةلدآلا جسن) ىلع ةعاربو ةردق نه هيف ىوطني امو“ لادا عباولعب :انفلسأ اك

 ف ةميمذ ئواس» اهيلقو هنساحم ءبفَقنو درولل همذ انب رو . ىرخا ةراث اهضمتاو ةرات

 ظ ةفي رط ةيرعش ةرظانم ىهو « درولاو سجرعلا » هتديصق
 فتاتكلا ف تنديو تقيس رابخأو تاراكتو يعصف حورلا هذه ىرستو

 حمتلفلي هنأل . ظحاحلا ىلإ أطخ بوسنملا دادضألاو نساحملا باتكب ىمسملا
 بتكلا لئاضف ق هنع ندع ىلاوتتو « ظحاحلا رح نب ورمع نامعوبأ لاق 0 ؛ "ةملكب

 لالهتسالا اذه لعلو . ناويحلا باتك ُْى ةثوئبم اهدجن ( اهدئاوؤف فصوو

 لقني هنإف اضيأو :« ظحاحللا فيلأت نم باتكلا نأ نونظي ءاهدقلا لعج ىذلا وه

 درمطملا ظحاحللا بولسأ فرعي نم نكلو . ةفلتخم الوقن هلوصف نو ىف هنع

 نع هلهتسم قركذ هبحاص نأ فيرطلاو ؛ هل سيل باتكلا.نأ اوت فرعي هبتك ىف

 نيددلا ىف نقتملا ركحلا باتكلا تفلأ امبر ىنإ » : هلئاسر ضعب ىف هلوق ظحاحلا
 ىسفن ىلإ هبسنأو ةمكحلا نوف رئاسو ماكحألاو عرض بطحلاو ةريسلاو لئاسرلاو هقفلاو

 نوفرعي مهو « مهيف بسكرلا دسحلاب ملعلا لهأ نم ' ةعامج هيف نعطلا ىلع أطاوتيف

 ةردقملا هعم كلمل افلؤم باتكلا ناك اذإ مهنم اذه نوكي ام ريكأو « هتعاصنو هتعارد

 جايتها كلد دنع نوجاتعي مهنإف بيغرملاو بيهرعلاو عفرلاو طحلاو ريخأتلاو ميدقتلا ىلع

 اعرو . ىل اسوسرمو ىلإ ابوسنم هوأر امل هوبلُيِو هومذ دق مهو . . . ةملتغملا لبإلا
 نم ىلع هلمحسأو ىريغ مسأب همجرتأف هظافلأو هيناعم ق هنود وه 5 باتكلا تفلأ

 نب ىحيو ةيكحلا تيب بحاص مسلسو ليلحلاو عفقملا نبا لثم هرصع ىمدقت



 ١ه

 مهناعأ مولا كئاوأ ىنيتأيف بتكلا ىباؤم نم ءالؤه هبشأ نمو ىلاستعلاو دلاخ
 « ىلع هتءارقو هخاسنتسال باتكلا اذه ن م ناك ىذلا باتكلا ىلع نونعاطلا
 هب نورداشنا و مهنيب هنوسرادتبو هب نودتعي اممامإ هنو كيف و ميدوعخب هنورتكي و

 كلذ باللط نم مهريغل ىع هلووردو مهتاباطحخو م هتك ةيلاعمو هظافلأ نولمعتسو

 ل يمس ل علان مجرتي مل هنأل هيف موق مهب مأيو ٠ . ةساير هب مهل تبئتف سنحلاا
 ىف ظحاحلا ىكاحم نأ ىأر فاؤملا نأ ىلع لدي ام كلذ ى نوكي دقو .( ىيلأت
 مهمكحو هيف ساأنلا ىأر ىريل ٠ هيلإ هبسنف ٠ هراثآ ضعب ىلع اًنايحأ همسال هراكنإ
 هل ضرعنس ىذلا ىواسملاو نساحلا باتك فلؤم نافن وه ناك اعرو . هيلع

 دجن نأ هرصعل لات فاؤمل وه امإو ظحاجلل سيا باتكلا نأب دهشي امي . ليلق امج
 فود نيحس هرمخ نم ةنماثلا ف ناكو (1) دةعملا نب هللا كيع نع لوشن هم

 2 نش لكوأ قلخ لكف ؛ لئامشلاو قالخألا ىف تارظانملا نم ةريبك ةعومجم باتكلاو
 صيصاقأو رابخأ ف نسامغاو بياعملا روصتو 3 هاه صرعت 6 هنساحم ص رعت 7

 تثق ىلإ اهنم برست ناك امو ككنيح ةفو رعملا تافاقثلا اهمف ىتلت 3 تاباكحو

 نم امنامحأ سابتقالا ى قا خصل ىش) ؛غ ةيمالساإلا ةفاقثلا اهتمدقم قو . رمسلا
 ةفاقثلا معستتو . هب ,وبنلا ثيداحألاب مكادلا داهشتسالاو 8 ميكحلا رك ذلا
 نم اءياصو صعب وأ ءايبنألا صصق صعب وأ داهزلا لاوقأ صعب ع ةينيدلا

 معنلل لاوز ال هلا جال : لع يار بالم ملا يب ركشا » : لثم نم ةاروتلا

 6 ريغلا نم ناَعاَو يجنلا ى ةدايز ركشلاو ٠ ترفتك اذإ امل ةءاقإ الو ل اذإ
 راعشألاو (0لاغمألا اهتمدقم ق ةيب رعلا ةفاقثلا نم ا اناقلت كلذ ساجيو
 نيياهاجلا ر ؛ايخأ ركذو ٠ باتكلا نم نيعم عضوم 6 اهيلع لدن نأ نم ريك أ ىدر

 - ماك رابخأ لثملابو ٠ اهمادم وأ مهقالخأ مراكلل را مهصيصاقأو

 | ىب ماكح ةصاخو نييسابعو نييمالسإ سس بقحلا ىلاوت ' ىلع مهتاياكحب

 ىمبصألا مسا أهمف عمليو مهصيصاقأو تارعألا رابخأ رك 0 نومأملاو كيمسرلاو
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 سيل » : : لش نم دنا بتك ضعب نع ةلوقنم صيصاقأو مكح اناملتو

 لثملابو «' كس قيدص ليخبا "الو ءافو لوامل الو ةساير روحضل الو ة ةءوزم بوذكل

 دنع طاق ارقس لجر 0-0 ») : لث» نم تانودلا نع ةأوقنم مكحو رايخأو صيصاقأ اناملت

 ( هتوافتل ىدهف هرجخأ قرافو هدوهع "لول كمالك ”لوأ ىناسنأ لامتف ؛ هلاطأ مالكب هلتق

 تنكو : لاق اًملظ لستْمفُت : تلاق ؟ كيكبي ام : اهل لاقف هتأ رما 5 مالق ألو

 نم ريبك رطش مهئارزوو سرفلا كوالي . "واما لتقأوأ اًمواظم لتتنقأ نأ نيد

 هذه لويس روصب ام هئم قوسن نساحلا تاوبأ نم اأن راتخلو . رابخألاو صيصاقألا

 ("'هيف ءاج امجد « ءاخسلا نساحم باب وهو « تافاقثلا

 لاَعف هللا هنعا سيلبإ مالا سلا هيلع اب ندر نب ىبحي ىل : لاف عقان نع ىر

 ليخب نمؤم لك "ىلإ لي لاق ٠ مهضخبأل كيل] سانلا بحأب ىنربخأ : ه

 ءاخسلا نأل : سيابإ لاق ؟ كاذ مو : لاق ىختس قفانم لك 0

 هل رفغيف هئاخس ضعب ىف هيلع ملطي نأ - ىشخأف ظعألا هللا ل

 ليخبلاو ٠ ءرانلا نم ديعب سانلا نم بيرق ّىخسلا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو

 لجو زع هللا ىلإ بحنأ ىخسلا لهاحلاو ؛ اغلا نم ننر ة ةنحللا نم ديعي هللا نم كيعب

 نسحش تف رشا اهب: ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . قدا ءاواكلا ًأودأو « ليخب دباع نم

 مهللا : نالقثلا امهو سنإلاو نجلا ريغ قئالحلا ناعمسسي نايدانب ناكلم اهعمو الإ

 مكبر ىلإ اومله سانلا اهيأ : نايداني ناكلمو « اًفلت كسملو افلح قفنمل لجع

 ةنبا نينبلا مأ تلاق : لاق ىبعشلا نعو . ىغأو رك امه ريخ ىكو لق ام نإف

 لخبلا ناك ول 0 ا ورا ع رح تع ورخو

 (ًادبع ) ةبقر موي لك ىف قتعت تناكو « اهتكلسام اًقيرط وأ هتسبل ام ًاصيمق ٠

 نأ بحأ نم : روج مارهب لاق . ٠ هللا ليبس ىف أدهاجم سرف ىلع لمحو

 بهار لو نم قلحا ىلع هب هللا داجام ىلإ رظنيلف ءايشألا رئاس ىلع دودبا لضف فرعي

 نوم منكأ : (سراف كلم )زيوربأل ناذبوملا لاقو .. . ةسيفنلا بئاغرلاو ةليلخلا

 فيكف «انديبعل كلذ نسحتسن الو : لاق؟ ةأفاكملا هيلعنو دصرتتو فو رعملاب مكؤابآو م منأ

. 
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 ايفخ . انفورعم لعف نم ( اتسفألا : تشدارز باتك ) اننيد باتك قو كلذ ىرن
 نم هدعن الأ بجوتساو هرهظ ءارو نيدلا ذين دقف هيلع معنملا ىلع هب لوطتيل هرهظأو
 : تداشام ريكأ اه ندكسالا لئسسو . نيحلاصلاو ءايقتأألا ىف هركذن الو راربألا
 سيااططسرأ بتكو . ٍمهباإ ناسحإلاو لاجرلا عانطصا 3 ىرادتيا : لاق ؟ ككلم
 قلخآو ( هيابتف ) هقلخ ةف ءىش لكى لع أت مايألا نأ | ١ ردنكسإلا ىلإ هتلاسر ىف
 كرثأب ةبحم مهبواق هد سانلا بولق ىف خسر ام الإ لاعذألا كنف 0
 ردزو ) رهمجر ب مادنق الو . كراثآ فيرشو كلاعف ميركو كركذ نس اهب 0
 نم تقو لوأو ايندلا تاقوأ نم تقو رخآ ٍِ كنإ : هل ليق لتقلا ىلإ ( ىساف
 الا لوقأ ءىش ىأ : لاقف . هب رك ذت مالكب ملكتف ؛ ةرخآلا تاقوأ
 نم امهدحأ نالجر عزانتو . لعفاف انس اًشيدح نوكت نأ كنكمأ نإ 0
 : لاق « فيضلال ىّرقأ نحن ىنارعألا لاف ةفايضلا ف : ىلارعأ رخآلاو مجعلا انآ
 هرحل فيض هنا لمح اذإف ًاريعب الإ كلع ال امبير انرحأ نآل : لاق ؟ كلذ ب

 : لاق « م ( ةفايضلا ) ىردقلا ُْ ايهده نس أ نحنف لمجعألا ه) لاقف ؛
 لزنملا ىف نسم م هلا ف نع نامسهس» : ا ىمسن نحن :لاق ء كلاذ امو
 لجر اكشو . دوبعملاب نظلا ءوسلخبلاو دوجوملا لذب دوخلا : نومأملا لاقو . هلانكلمأو
 لصيو بهيام ةريك ( ىومألا رصعلا ىف رووشملا ةرصيلا ىضاق )ةيواعم نب سايإ ىلإ
 : لجرلل لاَمذ نيباب نيب اسلاخت ناكو «قزرلا ىلإ ةعاد ةقفنلا نإ : .لامف . قمنيو
 ٠ لاق ءال: لاق تيبلا حيرلا لخدت له : لاَمف ٠ هقاغأف « بابلا اذه "قلغأ
 تقلغأ قزرلا اذكه : لاف :تيبلا قرتخت خيرلا تلعجف . هحتفف ؛ هحتفاف
 متاح ىلع كزنو . قزرلا كأي مل تكسمأ اذإ كلذكف « حبرلا لخدت ملف تيبلا
 كثانإ : هل لاقو 3 دسغو ةاقعو فيضلا ةقان رحنف ىردقلا هرضخ قط فض
 نورشع كل : مكاح لاق نيتلحار : لجرلا لاق : ىلع 00 كلتفان ىبتضرقأ

 ةمام نب بعك نم دوجأ وه لثاا ف و ليقو . . . اضرلا قوفر مث : لاق ؟ تيضر در

 ف ردهسللا ىب نم لجر مهيف تنكر ف جر هنأ ةدوح» نم غلب و ىدايإلا
 3 ىرمنلا لعجف ؛ مهام ( صصخملاب اومساقت ) اونفاصستو ارلضف ظمسق رهش
 رثآ : قاسلل لاق هبيصن تاصأ اذإ بعك ناكف . ناشطع هنأ رهظبو هييصل
 0 هتاحار ثحتسا كلذ ىأر املف شطعلا هب ًرظأ ىبح ىرتستلا ءاامخأ
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 . تاق هبلغ شطعلا نكلو « دراو كنإ « بعك "در : هل ليقو « ءام درو ىلإ

 ظ 0 : مامت ىبأ لوق نمو

 « ةلئاس هللا قّسيلف ام داجل هسمنن ريغ هفك ىف نكي 50 ظ

 نساحلا باتك هنم نّوكتي ىذلا ىناقثلا جيرملا ىلع لدنل هلك كلذ انْمقُس اهنإو

 . ةيمالسإ رصانعو ءايبنألا نع ةيصصق رصانع هب جيزع وهو « دادضألاو

 رصانعو « ءاسنو الاجر سرعلا رابخأ نم ةيبرع رصانعو ىودنلا ثيدحلا نم

 ردنكسإلا رابخأ نم ا رصانعو مهتاياكحو سرفلا رابخأ نم ةيسراف

 ىلع نيح فلؤملا ةيبوعش < سحن روطسل نيبو . سيلاططسرأ مالك ىنودقملا

نم مهنع فرع امو برعلا ةفايض ىلع مهمركو سرملا ةفايض
 . دودو مركلا ةلصمخ 

 ,. ءاشعلاو ءادغلا هل مادقيا هفيض ةقان حبذي اًمتاح لعج دقف كلذ هفكي مو

 ريس نأ دي رد هنأكف ةقان نيرشع اهنم . الدب هاطعأ هنإ لوي داع نإو

 , همسا رهظني ال فلؤملا لعج ىذلا وه باتكلا ىف بناخلا اذه لعلو . هتيبوعش

 دق امو رابخألا لويس روصي ام ةليوطلا ةرّمفلا هذه قو . هب دخؤي ال ىح
 اهيف نوكي

 وحن ىلع « رابخألاو او مكحلا نم فئارطب ارطب باتكلا ىف ىتان اًمئادو . ' صيق نم ِ

 تاملك عيرأب كواملا نم ةعبرأ ملكت هنإ : ليق ذإ ناسللا د ف ءاج م

 ىلع ىم ردقأ لقأ ملام در ىلع انأ : ىرسك لاق « دحاو سوق نع تيمر امنأك

 تنك نإو ىباتكلم ةملكب تملكت اذإ : دنهحلا كلم لاقو . تلقام ”در

 لاقو . تلقام ىلع تمدن دقو لقأ ملام ىلع مدنأ ال : رصيق لاقو . اهكلمأ

 . "”لوقلا كرت ىلع مدنلا نم دشأ لوقلا هب ىرج دق ام ةبقاع : نيّصلا كلم

 2 هيف رثكيو « هدراومو هرداصم قو هتاعوضوم ىف عونتم ريثك ص صق باتكلا

  ةصق ةيبرعلا ةأرملا نع هيف ءاج اممف « ةيسرافلا ةأرملا نع كلذكو « ةيب رعلا ةأرمللا نع

 ؤ : 7 طمنلا اذه ىلع ىبئتعلا 59

 ”تلسرأفا ف ا ةأرماب تررف جوزتلا ريثك تنك : ىبتعلا لاق»

 ىعضوم اهتفرعو 2 ىدفت و « اهيلإ ترصف ال : تلاق ؟ ج وز كلأ اهيلإ

 : معن تلاق « كسفن ىيجوز : اه تلقف « كانفرع دق كيستح : تلاقف

 . 184 ص دادضألاو نساحملا () . 5١ ص دادضألاو نساحملا ) ١(



 هوه

ضايب : تلاق ؟ وه امو : تلق ؟ هلمتحت له ء ءىبش انهه» نكلو
 . ىمأر قرفم ىف 

 اهسأر نع ترفسأف 6 اهيلإ تعجرف ) عجيا ل تحاصو ) تفرصناف : لاق

 . « هللا كافاع « كنم انهرك أنإ : تلاَمف دوس رعشو نسح هجو ىلإ ترظنف

 + تادفناو انه تركت ان

 1 َ ه كَ * ى 8 9

 ( رلاجرلا نم نهبيش معضومب 2 قاوغلا نم لاجرلا َبْيَش ىرأ

 رثكت « نهديكو نهئافوو ءاسنلا نع صصق باتكلا ىفو « ةفيرط ةصق ىهو

 نيريش ىلإ تفيضأ ةصق كلذ نم ةعيدب اًصصق اهلعج امث ؛ قيوشتلا رصانع اهيف

 2 "'ةريبك ةكمسب دايص هاتأ زيوربأىرسك اهجوز نأ اهصخلم ةروهشملا ةيسرافلا ةكلملا .

 ةعب رأت دايصأ ترمأ : نيريش هل تلامف « مهرد فال 1 ةعبرأب هل رمأو هب بجعأف

 رمأ م لثعيىلرمأ ام : لاق كلتيشاحهوجو نم لجيل اهلثع ترمأ نإف مهرد نالآ

 : هل لقف كاتأ اذإ تلاق ؟ ترمأ امب هل ترهأ دقو عنصأ فيك اهل لاف . دايصلل هب

 ىيع عقت ال : لقف ىنأ : لاق نإف ؟ ىنأ مأ ىه ركذأ ةكمسلا نع ىنربخأ

 كيلع ىببع عقت ال : هل لقف « ركذ : لاق نإو « ركذلاب ىنيتأت ىتح كيلع

 ةكمسلا نع ىربخأ :: هل لاق كلملا ىلع دايصلا ادغ املف « ىنألاب ىنيتأت ىتح

 كلملا هللا رمع : لاق « اهركذب ىبتأتف : لاق ىنأ لب : لاق ؟ ىتنأ مأ ىهرك ذأ

 ةعيواب هلا نما. اتي عت 0 ع : مل اركب تناك اهنإ

 ءاسنلا ةعواطمو ردغلا نإ :ةمكحلا ناويد ىف بتنكي نأ رمأو « مرد نالآ

 ءايشأ ركذت دقو: شحفلا نم ليلق ريغ اهب ءاسنلا صصق ضعبو . مرغلا ناثروي

 ؛ ةلياو ةليل فلأ صصق ضعب ى ىرجي ام وحن ىلع "!قاوذألا نع وبنت ةيزيرغ

  رعشأاب كلذ ق فلؤملا رثأت امبرو « اهب فاؤملا رثأت اعرف « تمجرتت دق تناكو

 ركنت بابسأ نم كلذ نوكي دقو . رصعلا ىف ًادوجوم ناك ىذلا ريثكلا شحفمملا

 ىتلن دقو « داهزلا ضعب نع ىنيد صصق اناقليو . همسال هئافخإو فلؤملا

 نأ قدم ىلا :ةنوصتملا :تاعار# روف اع قتلن دق لب « ةيفوص تاياكحم

 « باتكلا هاور ام كلذ نم « ءالجألا مهو شو اهركنب ناك ىلا اهنع انثدحت

 .؟ا!ص و ١ةه#”ص ىف ةصقلاالثم رظنا (؟) . 57١١ ص دادضألاو ن ساحملا )١(



 هئككا

 ىرعشي مهردب قوسلا ىلإ جرخ هنإ : لاق ىنالوحلا ملسم ىبأ نعو : 2! لاق

 رخخآ لئاس هل | 0 «٠ هضعب هاطعأف «؛ لئاس هل ضرعف ٠ اقيقد هلهأل

 ةرا.دل نم هدو زم وأ هباردج الف :٠ ةيراجتلا برد قأف « قالا هاطعأف

 هتنجعف « هلثم رت مل (رخاف ) ىَراوح ضيبأ قيقد وه اذإف هلتذخأو . هتجوز نم
 نم : هل تلاق : زبخلا اذه كل نيأ نم : اهأس زبحلا دجوو ءاج املف « هتزبخو

 نع ةبارغ لقتال ىروثلا نايفسل ةمارك باتكلاركذيو . ! « هب انتئج ىذلا قيقدلا
 هب رخزي ىذلا ريثكلا صصقلا اذه لقن ى لسرتسن نأ ديرن الو . ةقباسلا ةماركلا

 ىلع ىوتحي صصقلا اذه نأ فيك حضون نأ ديرن امنإ « دادضألاو نساحملا باتك
 نم ولخي كلذاو « ماعلا ىبعشلا بداآلا ىف لخخدي ناك هنأو « ةريثك ةقوشم رصانع

 نيلبامتم نيهجو مسجيل ضرع هنأ في رطلاو « ةقمنملا بيااسألاو و لامعتسا

 هأو اهصيصاقأ ن ٠ ساحل هذملو ,هنساحم هأ ىدصلا العش ٠ ةلصخ لكو قلخ لك ف

 هنساحم ءاسنلا ءافوف « ةليضف لك لثابو . اهصيصاقأ بياعملا هذهلو « هبياعم
 ضرع ذخأي كلذبو . ةضقانأا دشأ اهضقانتو اهاباقت صيصاقأ هبياعإو اهصيصاقأ
 تارظانم لكش راعشألاو لاوقألاو رابخألا نم اهب لصتي امو صيصاقألا هذه
 ةجدللا ىض ةيلقعلا ةجحلاو ليلدلا دض ليلدلاب راوخلاو لادحلا ىلع دمتعت ال ةيبدأ

 ةصقلاو رعشلا دض رعشلاو ربخلا دض ربخلاب لادحلاو راوحلا ىلع اعإو « ةيلقعلا
 . ةياكحلا دض ةياكحلاو ةصقلا دض

 ىواسملا»و نساحملا باتك هتادام رثكأو هتاعوضوم ىف باتكلا اذهب ىتليو

 مهنفني هنأ ريغ . مجارتلا بتك هنع ثيدحلا تلفغأ دقو « قهيبلا دمحم نب ميهاربإل
 هباتك فلأ هنأ ةرماسملا نساحم نع ؟'!هئيدح ريخآ ىف ردتقمملا ةفياحلا نع هركذ ام

 لس اهلساحم نفض وفو بتكلا لئاضف نع ثيدحلاب هباتك 7 ليتسي وهو َ هنهز ف

 نم ةفئاط حتفي م ١ طظدحاحلا نع اريثك لقنلا َْق اًضيأ هلئاعو ؛« دادضألاو نساحملا

 . 78/١8 ( اتعبطمو رصم . ١:4١ ص دادضألاو نساحملا )١(

 ةضه ةبتكم رشن ) ىواسملاو نساحنا رظنا )١(
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 ىداع سم ءىواسمو مهبق انمو نيدشارلا ءافلحلا نساحو نيئبنتملا ىواسمو هلئاضفو
 نساحمو ريخألا ةلتق ئواسمو نيسحلاو نسحلا هينبا نساحمو بلاط ىبأ نب ىلع
 نب هللا دبعو ىلع نب نسحلا مالك نساحتو نيدترملا ئواسمو ما ىلإ نيقباسلا
 اهب درفني تامدقملا هذه لكو . لوسرلاب راختفالا نساحتو مشاه ىب لئاضفو سابعلا
 دجن اهنم غرفن نأ درجمبو « دادضألاو نساحلا باتك ىلإ سايقلاب باتكلا اذه
 باتكل ةديدج ةخسن هنأك ءىواسملاو نساحلا باتك حرصيل ىح «نامحتلي نيباتكلا
  «لوألا باتكلا فّنلأ قهيبلا نأكو « دحاو امهفاؤم نأ دكؤي امم « دادضألاو نساحما
 هجرخ نأ ىأر مث .« صصقلا ف شحفلاو ةيبوعشلا راكفأ ن٠ * جلا أم هيف رمقأ

 ودبيو . ركذلا ةفنآ تامدقملا عضو عم شحفملا صصقلا نم ةميلسلا قاوذألا
 ردتقملا نم هسفت ىلع انو وق اهرب مل نإو « ةيعيش ةعزن نكي ناك هنأ اهنم

 هل هركذ وحن ىلع 'ةزتعملا نبا ركذي باتكلل ةديدحلا ةخسنلا هذه ى وهو . هيشاوحو
 . دادضألاو نساحملا ىف ىرخأ ةرابعب وأ ةميدقلا ةخسنلا ىف

 لوألا باتكلا رداصم اهسفن ىه باتكلا اذه رداصم نوكت نأ ىعيبطو
 هنأ كانه ام ةياغو « هل ةدادجم ةخسن نم راك وع ل هنأل ؛ ظحاجلل لودنملا
 نساحملا ىف ىناقثلا جيزملا نع هانلق ام لكف نذإو « ريثك بيذهتو حيقنت هلخد
 ثيداحألاو نآرقلا ىآ ضعب هيفف « باتتكلا اذه ىلع هريفاذحب قبطني دادضألاو
 ] ءايبنألا عوف صيصاقأو رامخأ هيفو « داهزلاو ةباحصلا ضعب لاوقأو ةيودنلا

 : (7هلوق « هنع هلقن ام فيرط نمو « هييراوحو ىسيع نعو

 هللاب ”قئاو اهنم ةثالث ىف ق اوه 0 عبرأ ف ايندلا لق قلمخ مدآ نبا نإ ١»
 ع هانإ "لجو انزع هللا نالاذخ فاخي «٠ نظلا ءىي-س ةعبارلا ف وهو ؛ لجو ع
 : ثالث تاملظ ىف قلخ دعب نم اًقدلَمخ همأ نطب ىف قلخ هنإف لوألا ةازنملا امأف
 ىف هقزر هيلع ًزعو لج هللا لزانس ٠ ةميسثسملا ةملظو روحارلا ةملظو نطبلا ةملظ

 مدقب هيلإ وطخي ال نبللا ىف عقو نطبلا ةملظ نم جرخ اذإف . نطبلا ةملظ فوج

 )١( دل كار : )١( ىواسملاو نساحملا ١ / ؛4ه9 .

 ه2 4! /؟ 1.

 نع وس امو هتيب وعش روصد م هن اس ع هسفن ىلإ ةيسسد و اديدج اجارخإ

 - مهي جس جا
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 هيلع تبني ىح « اهاركإ هيلع هرثكب و ةوقب ضهني الو ديب هاوانتي الو قاس الو

 0 و نيب ماعطلا ىف ةئلاثأا ةلزنملا ى ف عقو نبللا نم عفترا اذإف . همحلو همدو همظع

 اذه « سانلا هيلع فطع ءىبث ريغ نم هاوبأ تام نإف «مارحو لالخ. نم ء.ع نابستكي

 ىوتساو ”دتشاو ةعبارلا ةلزنملا قى ىف عقو اذإف . هيوؤد أذهو ٠ هيقس اذهو ؛ هيعطس

 قرسيو «٠ مهتانامأ نوذييف « سانلا ىلع بشيف © قّرري الأ ىشخ الجر ناكو

 ظ 16 رع هللا :نالذخ ةفاني مهاومأ ( مهبصغي ) ىلع مهرث ةاكبو مهتعتمأ

 . ( ةأيإ

 تب الهوب تعتد انه ةراعلا نكلو «2'”دادضألاو نساحملا قف دوجوم سصدنلاو

 ىلع امهضعب اهيف نيباتكلا ضراعن نيح ىرخألا صوصنلا كلذكو « ةفلتخم روصب

 نأو « هيك ل ىه ةدحاو أدي نأب كه امه ؛ حيقنتلا اذه اعاد دجن ضعب

 تياعأو 0 لق ةحقفنم ةبذيهم ةخسن لكش اناا كدختاو ةدوسك هيشأ ناك ا.ىلوأ

 ثيداحألاو لاثمألا نم تافاضإ اهتلخدو « ةيوغللا ريغو ةيوغللا بئاوشلا لك نم

 تيدحلا ىف اناتلت ىلا ةصوصقألا هذهك . صيصاقألاو رايخألاو راعشألاو در ودل

 : 29 طمنلا اذه ىلع ىضمت ىهو ) تايالوأا نساحم ن ..

 6 بكار محو رثكأ هادو 6م نومألملا راد حضاو نب لمع لخد »

 ضرآالا 2 داودسلا لامعأ ٠ نم المخ لي كاذ ذإ وهو « هنم بهارو هيلإ فغار مهاك

 لاق كر لير نان رصح أمملف نومأملا 4 اعدق ١ قارعلا 6 ) ةعورزملا

ك لمع نم ىدنعأ نينمؤملا وت أ
 : نومألملا 4 لاف م هيلع ىل ؛ ةوق ال هنإذ م 57 اذ

 وح : هأنعأف . ةئفعم ال هنأ نطي وهو . رخآ لمج نم ىقعتساو . كتيفعأ كف

 ى امو جرخف . هيمدق ىلع ع مكاق وهو 502 نم لقأ ىف هدب ف لمع لك نم جار دخ

 هبدوم ىلإ رظناف خيي ادإ 1 ىجُتا اجلا ماس نومأملا لاَشف . هلمع 5 نس ء ىبس ةءاب

هعم ىب نم صحأو
رخف - لبقأ نيح هل فّرشتسم نم 0000 

 ج

 0 اذإف رظنف . هلمت نع هازعب ريخلا صضاقةئسا كفو حضاو نب ,ت”كيوكم عارو ماس

 مهليو : لاققف « هربخأف نومأملا ىلإ ملاس عجرف ." ”ةيشاغب هل مالغ الإ دحأ هعبتي ال

 تاس سا

 . ءاطغ : ةيشاغ (م) . ١١8 ص دادضألاو نساحملا )١(

 . ١ / 7١7 ىواسملاو نساحملا (؟)
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 : مهيف لثم م َ هنم جر امك هتيب ىلإ عجري امير هل اولمجت وأ

 !"رماع م ريجم قال ىذلا قالي 2 ولهأ ريغ ىف فورعملا لعجي نمو

 . ةعينصلا 5 ال : لاق نيح الهأ قدصلل ناكو هللا لوسر قدص : لاق من

 امال

 . ( نيد وأ بسسس ىذ دنع الإ

 نم ريثكب « دادضألاو نساحملا » : هتدوسم ضيفن اك باتكلا اذه ضيفو
 « ىبابعلا رصعلا ةصاخو. ةيراضحلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيبرعلا روصعلا لاوحأ
 ظ ٌنَع . هيو داصف عضوم ا اذه ريغ ىف كلذ ىلإ انرش ا مق هيف حتفي ىقيقئيبلا ىرثو

 هفدذصد» مهنع هيتك امو ظحاحلا نع لقني هيث وهو مهاعفأو ن دك (") فانصأ

 : 7كلذ نف « ,هرداونو نادلبلا ىف مهلاو-جستو مهل يح هيف ضرع دقو « ءالخبلا

 هال كل اقف هاف نم ةأرعإ هلع كن هاا اوسلو ارا لئاس نأ هنأ
 . اًمهرد : لاق ؟ ديرت ءىش ىأ : تلاق ىىشب "ىلع قادصت "نأ هللاب هللا "ةمأ اي
 < :فادنع نسبا تلق ( مهرد نم ًاءعزج ) اًقئادف : لاق « ىدنع سيل : تلاق
 . ةيسكف : لاق « ىدنع سيل : تلاق « (قناد نم اءزج) اسلسفف : لاق
 : لاق ؛ ىدنع سيأ : تلاق « قيقد نم اًفكف : لاق دع سيل : تلاق

 لاقف « ىدنع سيأ لوقت ىهو « تويبلا وس ىلا لك دع يق اتيزف

 ظ 0 ] .  ىعم ىلأسا « رم « كدنع كلج اف : اف

 ءىث ىلع هنأ انوا باتكلا اذه اهيوتحي ىبلا ةيبدألا ةداملا ىف رثعت ال اننأ حضاوو
 . ةلهس ةدام ىهف « قيمنت وأ فرخ ىآل وأ عيدبلا ناواأل فلكتلا وأ عجسلا نم

 ١ ةيوغل تابوعص ىأ اهيف سيأو ؛ ةيظفل ريغ الو ةيظفل تايلح ىأ اهييف سل

 بدألا نم ناريبك نافنصم نيباتكلا نإ لق وأ . ةيبعش ةدام دعت كلذل ىهو
 ىبح ٠ تارواحبو تارظانم لكش ىف زاتمم بيدأ امهعضو . رصعلا ىف ىبعشلا

 رابخألا ىف لخدأ دقف . ماعلا قيوشتلا اذهب فتكي مو . امهتءارق ىلإ قر
 ةءارقب فهسشلا ىلإ ةصاخلاو ةماعلا عفدت هنم ة ةريثك رصانع صيصاقألاو

 ] . نيباتكلا

 )١( ؟ ىواسماو ن :ساحلا (م) . عبضلا :رماعمأ / 1١ ! '
 ) ىراسملاو نساحملا (؟ * / #4١ .
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 ةيناويدلا لئاسرلا

 : ةعونتمو ةرثك تناك نيواودلا نأ فيك لوألا ىسايعلا رصعلا ىف انب رم 0
 ماخال ناويدو لئاسرلل ناويدو عايضلل ناويدو تاقفنلل ناويدو «٠ جارخلل ناويدف

 ناويد ةيالو لكأ . اهييبرغو ةلودلا قرشل نيواودو « نيواود وأ شيجلل ناويدو

 . اهيلع فرلشسي ىذلا مامزلا ناويد نيواودلا هذه لك شوفو . نيواود انايحأو
 ىف ىرخأ نيواود اهاباقت تناك دادغبو ءارماس ىف نيواودال ةماعلا ةروصلا هذهو

 رابكل كلذكو « مههرودب نيواوذ ءارزولاو دهعلا ءايلوأل ناكو . ةيالو لك ةرضاح
 ل دلا ىف نورظني باّنتنك اهيلع موقي نيواود نل ناك ءافلحلا ءاسن ىبحو « داوقلا
 . تاقفنلاو جرحلاو

 اهنأ ةصاخو « نوريثك اهب لغتشا ذإ ةباتكلا طاشن ىف اًنيوق الماع كلذ ناكو
 اذإ ةلودلا نيواود ىف بتاكلا ناكو . ةمخض قازرأو بتاورب مهيلع دوعت تناك
 نيواودلا نم ةعومجم سيئر حبصي ىتح ىتري لازي امو « اًنعيرس ىترا اغوبن رهظأ
 ةنيدمل اميلاو حبصأ ةرازولا هتتاف نإف « اهلك ةلودلا رومأ ربدي ًاريزو حبصي دقو

 ةالولا نم ريثكو . ةرصبلا  ىلو اهف  ىلو ذإ بتاكلا ربدملا نب مهاربإ لثم ةريبك
 وك اهنا هيبع هيخأوب نقاط نر دكنلا هقيغ قرن راس لكمب ةناتكلا نردتك اوناك

 . بقاعتلاب دادغب

 اهيلع دفسي « ةريبك ةينف ةسردمب هبشأ كلذل دادغب و ءارماس ىف نيواودلا تناكو
 هريغ مزلو ءاهيف فسظو رابتخالا ىف حجن نف ءاًقيقد ًارابتخا نو ربسدخسيو « بابشلا

 ”ةلاسر تلان اذإف ٠ لئاسرلا ضعب _جّبديو . .مههيديأ نيب لمعو ءامدقلا باتكلا نم

 . لامعلا وأ ةالولا ضعبب مهوقحل 0 . هدئعتس هل "مت ناويدلا سيئر نم ”ةوظح
 لعج كاذ نأ فق بير الو . نيواودلا دحأ ىلع مايقلا ىلإ أرفق مهب نو زمفقي دقو

 فقثتلا ىلإ عفد سفانت وهو « ةورذلا غلبي اهبف ةباتكلاب صضوهنلا ىلع سفانتلا
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 نأ فيك انب ًرمو . ةيوغللا ةفاقثلا اهتمدقم ىفو « تافاقثلا ناولأ لكب عساولا
 ةجاحل هقفلا ناقتإ نم دب الو . « بتاكلا بدأ » هباتك كلذ ىف م فأ ةبيتق نبا.
 اوناكو . ةياغلا سفنل باسحلا ناقتإ نم دب ال اضيأو « جارحلا نوئش ى هيلإ بتاكلا

 ةبيتق نبا لعج امم ةفسافلا ىلعو ةسدنهلاو قطنملاو ميجننتلام ولع ىلع ةصاخ نر
2 

 مهتوفيأ ىح مهتفسلفو نانويلا مولع ىف مهئاذآ ىلإ 0 مهنأو نونظلا مهب نظي
 كتالذكو صصقلاو مكحلا نم ةيدنهلا ةفاقثلا نم مجرد ام ىلع او رفوتو . ةيب رعلا نامتثإ

 بادآو م ةلقنأو قنا مالا نلاقتر ليتم ةيسرافلا ةفاقثلا نم نم مجرت ام ىلع
 : هب نودوزتيو هيلع نوفكعي اوناك كلذ لكف . مهئار زوو مهكوام رامخأو ةسايسلا

 هع مهلاثاسر نآل حوضولا نومزتلي | اوناكو . مهقطنمو مهويناعم ف هنم اودمتسي ىح
 اوناك امك . نايب وأ حرت لإ ةجاح نود تا أم مسه 7 نأ دب الو ةماعلا ىلإ
 ءافاحلا نم هنع نوبتكي نسم ناسحتسا لانت ىبح قيمنتلا م ائيش اهيف نومزتلي

 نم ةاودلا نوئش عيمج لوانتت لئاسرلا تناكو . داوقلاو 93 ةالولاو ءارزولاو
 وأ عاش و 1 ةفيلخل ةعبب وأ دوهع ةبالو نمو ةيعرلا وأ ةمذلا لهأب لصتت تاروشنم

 ديع وأ هم ا وأ لاو وأ ريزو ةيلوت وأ هللا ليبس ىف داهحلا ىلإ ةوعد
 ىف ةصاخو تامدقملا ىف اوّشنفَتو . ةانحلا ضعب ةبقاعمب رمأ وأ تنابالرلا .قابقخأ وأ
 نيح تايالولا ىلإ بستكتت تناك ىبلا سيمخلا ةلاسرب اهنم لصتا امو تاديمحتلا
 : مكحلا ديااقم ىلع ةفيلخخ ىلوةسي

 لالخ نم نييتنل ءافلخلا دوهع ىلع نيبترم باتكلا نم ةفئاط ضرعن نحنو
 اه.يلاسأو ةيناويدلا ةباتكلا ىف روطت نم ثدح امو ةيج نم مهنايب ةعور مهتاباتك
 سابعا نب ميهاربإ وه رصعلا ىف اناقاي هبان بتاك لوأ نأ فورعمو . رصعلا ف
 ؛ حوتفلا ىف لئاسرو بتكو تاروشام نهلكوتملا نع ردص ام رثكأ ررح ىذلا لوصلا
 باستك نمو . ىلاتلا لصفلا ىف لصفم ثيدحب هصخنس اننآل هدنع فقن نأو
 هريزو هلعج 6 2 7585 ةئس ه.ةكتسا ىذلا ناقانخ نب ىحم نا هللا .كيمع لكوتملا

 ةفلحللا نع اهب بتك ةلاسرب ىربطلا هل ظفتح-ا دقو ؛ ةفلتع حئادم هيف ىرتحيلاو
 نمل طوس ّفلأ لجر برضب هرمأي دادغب مكاح رهاط نب هللا دبع نب دمحم ىلإ
 ةديسلاو ةشأ ةديسلاو رو ركب ىبأل همتشب هيلع نيريثك دوهش ةداهش نم حص
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 1 اا واع عجسلا نم واخت ةلاسرلاو « لوسرلا ىجوز ةصفح

 : اسدأ دا : بيصخلا نب دمحأ رزوةسيو « رصتنملا رصع لخديو

 ىف باتك اهلئاوأ نم ناكو « هنع ردّصَتت ىلا بتكلا ةباتكب هيلإ دهم هلعج امم

 هجستا نيح نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس مرحملا نم نولَسم لايل عبسل هبتك داهحلا

 ("”لوقي هيفو « مورلا ضرأ ىف وزغلا ىلإ فيصو

 الاقثو ًافاماح اورغتا ) + دل ”[ضرشم داهحلاب ًارمآ لجو ع لاق 0

 در ( نوملعت منك نإ مك 9 مال هللا ليبس ُْف ' مكشفنأو مكارم اودهاجو

 : شما لو نع ذأ كل ايصتن هللا ىف دباكي ال "لاح هللا ليبس ف ق دهاجملاب ىضمعت

 ماا و الإ ءاضرأ أطيب الو ادلب عطقي الو « اودع عراقي الو ةقفن

 ادط مهبيصتس ال مهنأب كلذ ١ : لجو رع هللا لاق « لومأم رجأو ليزج باوثو

 رافكلا ظيغي ائطوتم ”نودطي الونشا لص قا” وتحس هلو بعقل ظل

 نينسحما رجأ عيضبال هللا نإ حلاص 0 هب مل بتك الإ اليت ودع نم 3 الو

 هللا مهب د زجمأ مه تكلا ًايداو نوعطقب 9 ةريبك الو ”ةريغص ةقفن نوقف الو

 لجو رع هللا ىلإ نوئمؤملا هب بارَقتي ء ىث نم“ م سيأو . . ( نولمعي اوناك ام نسحأ

 ه نوبجوتسيو « مهباقر كاكتفو مهراز وأ ظل > هيجان ل و مهامعأ نم

 ىلوأو « ةبتر هيدل ىلعأو « ”ةلزنم هنم ظعأ هدنع ”داهحلاو الإ مهبر نم باوثلا
 العلا يف هللا ةملك نوكتل « مهسفنأ هل اواذب هلهأ نأل ءةلجالاو ةلجاعلا ىف زوفلاب

 ارمتقوو مهتضسيسب و نيملسملا ميرحو مهناوخإ نم يهءارو "نسم نود اهب اوحمس

 . (ودعلا مدايجمب (اوعمق )

 قوري نأو ريبعتلا ىف ةقدلل ةذياو ةأواحم اهيفو « ةنيصر ةلزج ساتكلا ةغايصو

 ال دهشي امم . ةلباقتم ةنزاوتم تارابعب امتإو « مجسب ال نكلو « نهذلاو عمسلا

 .رصتنملا هيف علخ ناث باتكب هل ىربطلا ظفتحاو . ًاديجم اًنبتاك ناك هنأب بيصحل ا
 . ةغايصلا ىف قباسلا باتكلا ىحنم هيف احن « ؟؟”ديوملاو زئعملا هبوخأ

 ىلع ءاغلبلا باتكلا دحأ ديمح» نب ديعس ذختيو « ةفالحللا نيعتسملا ىلوتيو

 )١( /و ىربط ٠7٠٠١ . )( ديدش عوج ؛ ةصمخحم ,
 /و ىريط (؛) . ؟؛١/و9 ىربط (؟) لا؛!١؟ .
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 ىّلوتي ام ناعرسو . ىلاتلا لصفلا ىف لقتسم ثيدحي ميسو هس ةلئاسو ةاويذ
 باتكلا دحأ هنإ ىرخفلا لوقيو « ليئارسإ نب دمحتأ رزوتسيو « ةفالحلا زتعملا
 نب هللا دبع نب دمحم هسفن ىلإ مهبرقأو هتالو رابك نم ناكو . (١)ءايكذألا قااذحلا
 ها ىلإ اهب هدو ذا ةلاسرىربطلا قو“ .: اعراب مريدأ ناكو « دادغي مكاح رهاط
 ًاديدهتو أديعو ”لتمت ىهو : هئادعأب ليكنتلا ىف نك :ةعملا مهاطعأ نيح ىحاونلا
 : 9 طمنلا اذه ىلع

 لئابح مك 6 ىأرلا مزح نع مكب فدّص ىوهلا مغسيز اف. عي اما
 6 ىو نع مكدرد ا مكيف هب محك مكحو م قحلا م كلم واو . أطخلا
 حفصسيو 0-0 اودنغر و 18 0 ماسلا او>نمجست 0 نالاو « ةرسيمحلا
 ىلع ميضم نإو : ركيلع ةمعنلا خيتسيو : (4) كمراج ةريرج نع نينمؤملا 0
 كيس كعب هلوسرو هللا نم را دف مرام ًاودسأ لمألا مك 000 مكئاولغ
 ؛ برحلا (*) مارض ىف كرار اغلا تش نيلوا 00 8 ةداقإو و مكياإ ةرذعملا
 (77 تارجعتساو « اهتامح لاضوأ مراوصلا( 7 تمس . حو اهيتطسق ىل اع اهاحر ترادو
 95 (1)تحساسكو « لاطبألا ىحتلاو 280 لاف تسيع دو . اهمهسذ نم ىلاوعلا
 ء ليلا ”قانعأ تفلتخاو . اهعاننق اهنع درجتلا "تقل نايف اذعأ اهنانأ» قع
 : انفن ثوملاب حمسأ نيقيرفلا أ ”ةملعتلا ىقنبلا لهأ ىلإ ةدجنلا لهأ فحنو
 رذنأ نم رذعأ دقو « ةيدف لوبق الو « ةرذعم نيح تاللو « شطب ءاّمتللا دنع "و
 ؤ 0 . «(نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ماعيسو )

 رثكيو تارابعلا نيب لباقتلا اهيف رثكيو « ةمكحم ةطوبضم ةغايصةلاسرلا ةغايصو
 ( ماسال اوحنجت نإف ): لثم هيآ ضعبو ميركلا نآرقلا تاملك مادختتساو حصافتلا
 ( «نويلمقني بلما» ىأ او ملط نيذلا ملعيسو) و (هاوسرو هللا نه بر اونذأ-ف) : لثمو
 : ةماك مدخحتسا قو: ةينارقلا هي هالسإلا ةفاقثأاو ةيب رعلا نم بتاكل نكم ىلع لدي امم

 )١( ص ىرخفلا ١8١ , )١( ثعلبت :؛ ثمسح .

 , تراجا : ترجتسأ (1) 0, محك /5 يربط (؟)
 مادتحا نع ةيانك : لا تيعد (8) ] , ةراشغ : ةبايغ )١(

 , برحلا , مكبلذم ةمررج : مكيراج ةريرج 010
 , ترشك : تحلك (9) . دوقو : مارض (5)
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 « فيرصتلاو سايقلا ىف هتردق ىلع ةلالد « ترتجاو » : ةملك نم الدب 50 /

 2 برحلا مادتحال برضي لثم وهو ( كارد تيعدو » : لثم ةفلتحم لاثمأب ىأو

 انحوضو ةلاسرلا ف حضاو هلك كلذ نم رهأ ء ىو . «رذنأ دّمف رذعأ نم» : لثمو

 برخلا مارضو ةمعنلا غابسإو ةريحلا ةبايغ لثم اهيف روصلا ةرثك وهو « انسب

 ىلاوعلا ترديتساو اهتادحن لاضوأ مراوصلا تمسحو « اهبطق ىلع اهاحر تراد »و

 . ( اهعانق اهنع درجتلل تسقلأو اهقادشأ اهباينأ نع برها تدلكو . . . اهمهسن نم

 رخل سيل فنار. ةيقلا عع زب لع لذيلاا دمت بتاكلا ًاينلإ كيتا نكت رم نوع

 اهنم لمح نأ نكمي هرودب رثتلاف نونا دوشح لمح نأ عيطتسي ىذلا هدحو

 اهضعب ذخأي ةصااخ ًاروص حبصي نأو هلمح دادزي نأ نكمب لب « رعشلا لمح ام

 .. صعب مامزب

 انعروو ىوقتو ةديمح ةريس رصعلا ءافلخ مظعأ وهو ٠ ىدتهملا :ةعملا فاخيو

 ءةرخالا مرك ذو مهظعي ةعمج لك سانلا قف بطخي انب رم امك ناكو « ةدابعو

 ءاغلبلا : تسرهفلا بحاص لوقيو « كلملا دبع نب ديعس هنيواود ىف لمعي ناكو

 ؛ (1'كالملا دبع نب ديعسو ىلوصلا سابعلانب مههاربإ و بهو نب نسحلا : ةثالث نوئيدحلا

 « ىدتهملا ديري هنأ ىف باترن الو . رطفلا ديع ف هتباطخو ةفيلخب هيونتلا ف باتك هلو

 « عمجلا موي بطخي نم مهنع كوبدني اوناك ثلاثلا نرَملا ءافلخ نم هيأو نم نآل

 ىدتهملاف «دايعألا دحأ ىف ةباطخلا لواح أميح رسصسح نم دضتعملا باصأ ام انب رهو

 : "”لوقي اهيفو « ةلاسرلا كلتب دوصقلملا

 , هتسايسو هتيالو نمو « هتياعر ةكرب نم اهالخأ الو ةمآلا حالص هللا مادأو

 . هتياده ةاجن ليبس ىلعو «هتيفاعب ا لظو «هتمالسب ةمالسلا فنك ىف تلاز الو

 هقفو امو هرطف موي نم هديع ىلإ هجرخم ىف هب هللا هني اف نينمؤملا ريمأ ىلإ تبتك دقو

 ةبطاخم ىف ةحصانملاو هركش ى داهتجالاو هتعاط ىف للذتلا لئاسوب هيلإ] برقتلا نم هل

 ظ ةمالسلاو ةيفاعلا نم هب هللا هيلو امو ٠ هريكذتو هظعوا مهتاصنإو هرضح نم
 هب ص هللا نم م . .. ةنيكسلاب لوصوملا زعلاو « ةلماكلا ةمعنلاو « ةلماشلا

 7٠٠١. /1؛ توفص "27 نع تيومفلا 3

 ىك ل دمحأل رمل لئاسر ةرهمس (١؟)
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 , همحرملاو ربلاو « ةفصتنلاو لدعلا نم هل هقفو اب هتيزم لضف هاطعأو هتفيلخ
 .() ةفأرلاو فطعلاو

 نرقلا طساوأ ذنم ةيناويدلا لئاسرلا ناديك ذعخأ فيك روصي ام ةرقفلا هذه فو
 ذنم ةيصخشلا لئاسرلا ىف لخخدي عجسلا ذخأ ًنتحم « كلملا دبع نب ديعس دنع ' نآلا ىرن ام وحن ىلع مهلئاسر نم بناوج ىف عجسلا نوعنطصي ىرجملا ثلاثلا
 ] . رصعلا اذهل ةيناويدلا هب انكلا ىف هراشتناو هعويشل دهتست تذخا قاوذألا نأكو « لئاسرلا ثللت ىف هب ىتلن نأ ردنيف عجسلا امأ ٠ جاودزالا اًنايحأ هيف ةيشي  لسرم بولسأب بتنكُت تلظ ةينويدلا لئاسيلا نكاو « ةروهشملا ةبايسس نب ةلاسر ىف اناقلي ام وحن ىلع لوألا ىسابعلا رصعلا انباتك كلذ روص امك ىناثلا نرقلا

 نب ”ناولسءهقباسل ًاريزو ناك « هل ًاريزو لظيو .”دمتعملا ىدتهملا فلخيو
 ةباتكو ايدأو الضف اهئاسؤرو ايندلا باتك دحأ : هنع 2١١ ىرخفلا لوقيو 2« بهو
 هدذهع لوأ َْق «بتكي ناك هنأ هنع ىورسو ( مهنم ىأرلا ىوذو ملاعلا ءالفع دلحأو
 ىق فرصنا اذإ ناكو . نومأملا ريزو دادزي نب دمحم ىدي نيب ةاودلا نيواودب : لمعلاب
 هاسع مهمل ةبونلاب راغصلا باتكلا دحأ نومأملا راد ىف هذع بان هراد ىلإ ليلا
 اه"رضحأو اهروطس نيب مسوو « ىنالفلا ىنعملا ىف ةخدسن "لمعا : ىل لاقف : نومأملا ىنيلط ذإ ىلايللا ىدحإ ىف هنع بئان انأ اهيبو : ناولس لوقي . لبللا ىف ضرعي
 هيأ إهترضحأو هتف و باتكلا تبتكو 55 رس تجرخف ,هحالصإ دب رأامامنمحلصأل
 ؟ هيض : لاقف « باتكلا تبتك لب : تلق؟ ةدوسم تبتك : لاق ىف آر املف
 ىلع ناسحتسالا تنيبت هأرق املف ٠ ىبم بجمةملاك "ىلإ هرظن ىف دازف ء معن : تلق
 نم مأ كلمهف ةعرس نمأ بجعأ ءىث ىأ نم ىردأ ال ىص اب : لاقو . ههجو
 هآ ظفاحت ال تالذ عدو ديحتعملا رصع ىبح ةفلتحم هيناويد لئاسر بتكيو نيواودلا ىف لمعي بهو نب ناولس لظي نأ بجعنو . كيف هللا كراب كدطتخ ناسسح نم
 ظفتحت مل ةيصخشلا هلئاسر ىحو ٠ لئاسرلا كلت نم ةدحاو ةلاسرب بدألا بتك
 ةرقذ الإو « ىناغألا ىف هتمجرت ئراق ظحالي ام وحن ىلع ًارعش هبتك امب الإ اهنم
 : ")2 ودنلا اذه ىلع راذتعا باتك نم ةيارعن

 . |١١" ؛ ثوفص : 10 نس قرف 11
 ىكز دمحأل برعلا .للاسر ةرهمج )١(
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 : هدايق نم كنكمأو « هام ز كقلدعأ نمي اًعناص كاردت ام « فرتعم رقم انأو

 لبقتسأ نأ وجرأ نحل هنع وفعلاب هيلع اضم: ةراقإ اسقاعم هرمأ كانك و

 52 مايألاف ::اهينح ىلع رنستك لك رافتغاو ؛ م ماا

 . ( كلمامأ '

 0 0 2 ير ةلزج ةقانع روصت لاح لك ىلع اهنكلو « ةريصق ةعطقلاو

 هقيدص ديب هدايقو همامز لعجيإ ىبح . فاطعتسالاو راذتعالا ف ابذهم اقوذ

 ناكو . وفعلاب لضفتي نأ امإو «٠ بقاعي نأ امإ رايخلا هلو . هرمأ ىف : همكحو

 مالعأ ف وهو ٠ ؛ ةباوث نب دمحأ سايبعلا وبأ دمتعملل رزو نيح هيدي نيب بتكي

 ل اقتسع ثيدحي ىلاتلا لصفلا ىف هصخنسو « 6 ىف بانتكلا

 ا فقتل لوي هيؤو ء بهو ن + تاولس نب هللا ديبع دضتعملا ةرازو ىلي ناكو

 اينل ارهاق فذ هتعانص ى اعراب ناكو « باتكلا خياشمو ءارزولا رابك نم ٠

 نب هللا ديبع هل لاف « اهيلع عزجف اهب ناك ةيراج دضتءعملل تتام « الياج

 دوعفم لك نم دجت كنآل « هيلع بئاصملا نوهت  نينمؤملا ريمأ اب - كلثم » : ناملس

 هاوقب كاع رعاشلا نآكو « ضوع كنم دحأ دحي الو : اًضرع

 ( لبإلا نم ًادابكأ ٌظلغأ نحنل 2 دحأ ىلع ىكْبت الو انيلع ىّكْبُي

 دضتعملا هرمأ دق ناك ةلاسر الإ ةيناويدلا هللا ديبع لئاسر نم انيديأ نيب 0

 ( ربانملا ىلع ةعمجلا ةالص دعب ءابطخلا اهب أرقي ىتح « ةيواعم نعمل ىف اهئاشنإب

 : 2" الئاق ديمحتلاب هللا ديبع اهتلهتسا دقو
 ١ ميظعلا ىلعلا هلل دمحلا ميحرلا نمحيلا هللا مسب ٠ ميكحلا ميلحلا «

 ا : هتمكد>و هنثم 0 قااحلا « هتردقب رهاملا « ا درفتملا 1 ميحرلا زب رزهأا

 هنع برزتعسي الو : ةيفاح هياء ىفختت ال بواقلا رئامضو رودصلا ر ارسأ ملعب

 ءىش لكب طاحأ دق « "لفل نيضرألا ىف الو ؛ العلا تارميبلا 2 لاقنم

 . ريبحلا ملعلا وهو : ًادمأ ءىش لكل برضو . ًاددع ءىش لك ىصخأو « اًملع

 ى هملع قباس ىلع « هتؤرعمل هدابع قلخو « هتدابعل هقلخخ أرب ىذلا هّلل دمحلاو

 )١( ص ىرخفلا ١69. ىربط (؟) 1٠١ /62,



 هعهاب/

 : وقتي امو نوتأي ام مه ن اييق ٠ مهيصاع نايصع ى هرمأ ىضامو « مهعيطم ةعاط

 مادقو « ةجحلا مهيلع رهاظو « ةكلملا كلاسم مهر 6-8 ع ةاحنلا لبس مهل جسهنو

 نيمصتعملا لعجو ٠ هب هب مهمركأو مه مهل ىضترا ىذلا مهنيد مل راتخاو . ةرذعملا مهيلإ
 هءادعأ ها نيفلاخاو هنع نيدناعلاو « هتعاط لهأو هءايلوأ هتورعب نيكسمتملاو هلبحب

 ناو ةنيمب نع ىلا 0 20 ةسنيب نع كله ن٠. كلهسيل ) هتيصعم 1

 هراتحخاو ٠ هتيرإ بج نم هاوسر ًادمحم ىطصا ىذلا هلل دمحلاو . ( ميلع عي عيمسل هللا

 .باتكلا هيلع لزن ازذأو 1 حا هدابع ىلإ ىضترملا نيدلاو ىده لاب هثعتباو « هتلاسرا

 دتعا» يقملا تاهربلاو لقلي هنتاو ه قيكمتلاو ريصتلابهلد داو توفدملا قبلا

 ربمأ ) 5 لضأو : ىمعلا نم هل باجتسا نسم هب ذقنتساو « ىدتها نس. هب

 ارش ع رك ير عل در هوت ال دعو
 اد ل ايلا با ب ل ا ار مهخو

 «نيزئافلا هدابعو ٠ نيلسرملا هئايبنأ لزانم ىلعأو « نيبلقنملا بآ» مركأ ىلإ انيدتهم
 ىلعو « اهرهطأو اهاكزأو « اهمظعأو اهلجأو « اهمتأو ةالص لضفأ هيلع هللا ىلصف

 ١ نيبيطلا هل ( . 00

 . ىعيبط ءىش وهو 784 ةنسا تبتك ىبلا ةلاسرلا هذه ةمدقم ىف عجسلا ريكيو

 ةلاسرلا هذه ىف ىبح « دعب اهيف درطي مل اقحو « ةيناويدلا لئاسرلا عجسلا لخد دقتف

 ةباجتسا روصي ىبضم دقو . ةلاسرلا ىل هنه تالذ دعب صلخت هللا ديبع نإذ اهسفن

 امين مهترصانمو هل مهتر زاؤمو ىدهال هموق اعد نبح مالسلا هيلع لوسرلل مشاه ىب

 ىبب نم هعايشأو برح2 ني نايفس وبأ هبراحو هبذكو هذبانو هدئاع نمم ناك

 نايفس ىلأ مذ ىف ًاراثآ 0 . نوهراك اذ هو هللا ةملك تلع ىّيح « ةيمأ
 هملإ مهمدقأو اناكم مالسإلا ىف نيملسملا لضفأل هب رح نم ناك امو ا هنباو

 ةرواعم لامعأ ركذيو . بلاط ىلأ نب ىلع ًاركذو ًارثأ هيف مهنسحأو امقبس
 نيعباتلا رايخ نم ًارفن ًاربص لتقو اهلهأ قوقحلا عنمو مراخنا حابأ هنأ فيكو

 هعقوم عم نيسحلا مد هكفتسو ةردلا لهأب هعاقيإو ةيواعم نب ديزي لامعأ ضرعيو

 را . لضفلاو نيدلا نم هتلزنمو هنم هناكمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
 ن.« ناك امرك ديو . هتمرحن ةناهتساو هتردتعل ةدهاجمو هاوسرأ ةوادعو ,هنيدب أر ًارفكو هللا

 سل



 © هرخب

 هل مهيسرو ةممد لع قياما مهبصسنو هماكحمأو هللا باتك ليطعت نم تاورم ىب

 : هاوقب اهمتخيو « ًاكاهتناو هحابتسا نارينلاب

 نحبو 6 هللا رمأ مكيف نوظفحتسملا نحنو « هللا م اذه سنس سانلا اهبأ 9

 مكرمأ ال اوذفناو . هيلع مكفقن ام دنع اوفقف ء هللا نيدب نومئاقتلاو هللا لوسر ةئرو

 ريمأو . ىوقتلاو نامبإلا ليبس لع ىدهلا ةمئأو هللا ءافلخ معطأ ام مكذإف « هب

 مكدشرأ م تب اده ف هللا ىلإ بغردو ؛ مكقيفوت هلأسو مكل هللا مههتسي نينمؤملا

 ( نيلماح ) ن نيبقحتْسم هتعاط نيقحتْسُمم هب هوقلت ىتح ؛ « مكيلع هند ظفح قو

 . ( هتمحرل

 « نييولعلا لوح ةماعلا بولق باتككلا عمجي نأ ىشحو « هسفن دضتعملا . عجارو

 رافك ءامأإو هللا ةملك ءالعإ ىف ميظع ءالب نم بلاط ىبأ نب ىلع مه دحلا ناك ال

 ناك امع كسمأف. . هئانبآلو هل مظع ء ءارطإ باتكلا فو . نورغاص مهو دي نع هل شيرق

 نم صلاخت ناك نإ « هبتاك هللا لماع نأ ةريخألا ةرقفلا نم م هيلع مزع

 8 عجسلا مدختسي ناك هنأ ومعدو © هتغايصب لمتح للَظ هلإف هر لقت , كعب عجسلا

 هيلإ بتك دقف : هتاعيقو#ت ىف ةصاخو : خيط دعب نيهلا ق هتءاتك نم بناوج

 : (!!هتعقر َْى ع.قوف - ةءلب ص رسغو هعرز نم هنأو هرمأب رك ءانيعلا 55

 : ةتملغ اه كيلإ لسيسمو 3 تدهع ىلا لاخلا ىلع ب هللا كدعسأ نأ

 ه4«استخأو < انل لغشلا عاطتقا ُح 6 هانكرت 0 زر أ نم الو . هانلمهأ هانيسنأ نم سيلو

 5 كفو كرمأ انسمللعتو ع كسفنب انرتكذت نأ انيلع كمت نم ناكو « « اننامز

 قاطأل ٠ كقاقحتسا غلبم ىبف رعتو كتلع حيزتتل نيرهش ( بتار ) قزرب كل

 ظ . « مالسلاو « هللا ءاش نإ ٠ كقازرأ اب كل

 نايرس نأ ليلق انع .ئرتسو + ضلاخ عجس - حضاو وه امك - عيقوتلاو

 للا ىق هنم ىوقأ داك ىرجملا ثلاثلا نرقلا لاوط ةيصخشلا لئاسرلا ف عجعسلا

 ف معي عجسأ لدتأ (م م00 5968 ) ردتقملا رصع ناك اذإ ىبح « ةيناويدلا

 نيواودلا ف بتاك الو ريزو كانه نديلق « ةيناويدلا لئاسرلا نه راصي ام عيمج

 كلذبو . اصلا اخ اه ل ىح هقنأت 8 خلابيو هتباتك ف قنأتي وهو الإ

 . 791 /1 بادآلا رهن (1)
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 لثملابو , '''عجسلاب وي ةرجهلل م00 ةنس ذنم ةفيلحللا نع ردصي ام لك ذخأ
 ريزولا ىسيع نب ىلع ناكو . تارفلا نبا مهتمدقم قو هئارزو نع ردصي ام
 اهلك هلئاضر نم ةريبك ةعومجم لالا هل ركذ دقو « عجسلاب هنع ةيانع لقي ال
 رك عجسلاب اًفوغش ناك دقذ ..ىلاقاحلا ثلاثلا ردتقملا ريزو و ٠ ةعوجءسم
 راهناألا عورف دحأ لينلا لماع نأ اهذم «٠ .ةريثك رداون كلذ قى هلا كور ) ًآديدش
 , ةّلغلا لمحا » : تارابعلا هذه هيلإ بتكف « هيلإ لدغ لمح ىف رخأت قارعلا ىف
 دولا هنأ ظحالو ( ( رسلا ) ةلكلا َى اع دوتم سلجت الو ؛ ةللعلا ح زأو
 0 لينلا ٠ فأ : هل لاقو بتاكلا ىلإ تفتلاف ٠ عجسلا لامكتسال مالكلا ىف ةلكلا
 نمو ٠ قس ىأو هللاو ىإ : اًيئارم اًيجادم بتاكلا هل لاقف ؟ للك ىلإ ع
 0 لهيب ةلاسر ىف عسقوو . «؟”ةراهنو اليل للكلا سانلا مزلي هلجأ

 نم نكمأ ام لمحاو « جاجوعالا بقاوع رذحاو ؛ جاهنملا هللا كامفو مزلا ١
 اذه : لاقف « ًاريثك اجاجد هيلإ لماعلا لمح نأ ناكو « « هللا ءاش نإ « . جاجدللا
 دقف ديدحلا عدبلا اذه ى ءارزولا نودلقي ةالولا ناكو . 7 حا ةكرب هترفو جاجد
 ( هيف د جماباك سبع ىلع ىلإ بتك زاوهألا رودك ىلع ىلاولا نأ ةاورلا ركذ
 هتعجسمس باطخو ؛ هتفَلأ مالك ىلع انب تلوع ١ : 0 عل |! بتكف
 (67هتيلوت امع ِكفرَص بجوأ

 قف ٠ مهتاباتك ُْف نوعجيس سد ءارزولا ةلكاش ىلع نيواودلا باستك ناكو
 قوتملاو ردتقملا دهعأ لئاسرلا ناويد ىلع مئاقتلا ةباوأ نب رفعج نب دمحم مهتمدقم
 ء بهو نب ناملس ن ند هللا ديبع ىدلي نيب بتكي هتايح ةروك اب ىف ناكو ؛ عامل117 ةنس
 ىف لاّقف ٠ دضتعملا ىلإ هتنبا ذدفنأ نيح هيورامخ باتك لع بيجي نأ هفلكو
 : اهركذ ىل هنا جاجا ىذلا لصفلا

 « اهب ”ةيانع ء كلامش ىلإ كنيمب نم لقتنا ءىش ةلزن ىهف ةديفولا امأو»
 ع تارابعلا هذهب بجعي هللا ديبع هآرو . « اهيف كتدول ”ةياعرو « اهيلع ”ةطايحو

 .ةعقسلاو: قدما نقلا (8) نب نم نيل ني لالهلا ءارزولا داتا (00“
 . 866 ص ءارزولا خيرات (:؛ ) ْ ظ . اهدعي امو
 ْ . ؟ الا ص ءارزولا خي رات 6



 مكه

 ةءيدرأد ' ةعيدولاب اهجوز ىلإ تفز ةأرمال تلءافت» ٠ الئاق هل اهدقني ٍذخأف

 حبقأ كلامش ىلإ كلنيمب نم كلوقو . ةدرتسم
 نينمؤملا ريمأو نيا اهابأ تلعج كناآل «

 تاكو . همحا ناكل لاح ىلإ لاح ىن م لمتنا ءىش ةلزنمب : تلق وأو « لايشلا

 : لوقت نأ هلك كلذ نم ًاريخ
00 

 تدعب نإو ىهو . اندنع اهات لحج < انم أهعقوم ا دل امأو»

 هيلع تدرو اه اهرورسلاو. اهب اهيثلاو: تالنت قو منو برق ام ةلزنع كنع

 . '""«نسحأ ناكل « هيلإ تراص امب اهطابتغاو

 نيواودلاب هامع علاطم ىف باشلا ىلإ تاولس نب هللا ديبع دقت لمح ام حضاوو

حاب نأ لع هلوح ىذلا وه هنأكو هيناعمو هتغايصب ةيانعلا ل ىوق تفل نم
 ه4سفن ك

 نب كمحم عم لصن الو ء 717/8 ةنس فوت هللا ديبع نأ فورعمو . ديدش فلكتي

 هنأإ كي ىوحو ٠ هنيواود قى : بتاكر يكأ حبصي ىبح ردتقملا رصع ىلإ رفعج

 ردصتسي : 5 عجسلا ىلع صرخلاب هسفئ دكيح دلخأبو ؛ لئاسرلا ناويد ىلوتب

 ندولامعلا» لإ رددت ةقيلخلا مساب ةهجو روشتم كلذ روصي ام وحن ىلع « هنع

 0 'لوقي هيفو © ٠" 5 ةنسل ةناثلا هترازو ف : تارفلا ن باي هيف هوني ةقلتخملا نادللا

 بناتك ناكي' فتم دب كاسل هلو دنع ندا يفت |: نيمأ د ملالل

 نيفرتعم : لا نيرقم مهراطخأ نيب ام توافتو « مهرادقأ فالتخا ىلع نيواودلا

 هلا ناعم اوقبتسا اذإ هتياغ دنع نيفقاو رفلتعا اذإ هيلإ تيك « هتيافكب

 ةضوجوو ةييسال فيك لاملا ةرإ لب ملاعلا ء ب رولا كا غ تلقا لرجل

 ع هم دعم وف هل تاع ةفاعف ء ٠5 دمغ نم اهنا بيبلطت تنك

 . ( اهنم ل 1 ناك روما رسب دو « اهنع بغي هل نأك لامعألا

 ريزو 1 سا نأ ودبيو ٠ ةيناويدلا لئاسرلا َْق ءاع ةرهاظ حبصأ عجسلاف

 . « نيحلا دعب نيحلا 5 اياد نكي مل نإ « همدختسي ناك هدعب نم ءافلخلاو ردتقملا

 هللا ديبع نب مساقلا ىفوت ذنم ًاريزو تيأر امو: ىلوصلا لوقيهيفو « اًنغيلب اتاك ن اكو

. 7٠١ 
 ص قادمطا ق ةعوجسم هل ىرخأ رهنزو 448/18 ءابدألا ,جعم
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 حلمأ الو : ةراشإ فرظأ الو « ةكرح نسحأ (ىتتكملا ريزو ) بهو نب ناهلس نبا
 بواقب ذآ الو ةغالب دصقأ الو « اًنملق طلسأ الو ؛ اة ا ل ع ال
 لوأ وهو « لاثمألا هب برضت ىذلا 00 بحاص وهو لم نبا نم ءافلحلا
 عفر نم لوأ ناكو ٠ ىبرعلا ملاعلا ف عاش ىذلا عضولا ىلإ قوكلا عضولا نء هلق نم
 ىبح « ركذلا ةفثآ ةيناثلا هترازو ىف ةصاخو « تارفلا نب نا وبأ هردق نم
 نم صلخ مث . هبكنو هنم شحوتساف داع هنكلو « ههاج ”ضرتعو هلاح تلع
 ةلاسرب ةرهازاا موجنلا باتك هل ظفتحاو « هدعب اوءاج نمو ردتقملا هرزوتساو « ةنحما
 :©"طمنلا اذه ىلع ىرجت «ةنحنا هب تلاط دقو تارفلا نبا ىلإ اهب ذفنأ

 ' ىوللسبلا تهانت تح « ىوكشلا نع - ريزولا ءاقب هللا لاطأ  تكسمأ »
 ىبح ؛ مرتجملل موقت )0 رسل ا «لاحلاو او مستلباو « لاملو سفنلا ىف
 رووا ةاذبأ انف بف ةتلاو ةكلتتيلا كا :كاقو  ةتليفلاو قرانا .لإ تينا
 مام 3 لاحلك ىلعي ٠ بذاك ريغ رو حار قح الإ فرهأ ف تع هللا ةل ادع

 هللا ةلدأ ريزولا ةياعرف اهعاضأ ةءاسإلا تناك نإ ةمدخو ةرحصو ؛« ”ةلمرحو

 لاطأ ىأر نإف «هفطعو يروا ا هفطلب هللا ىلإ الإ عزفم الو « هظفحبب ىلاعت
 اهصياختو « هتجه» ءايحإب مدني و « هتفأر نيعب هدبع ظحلي نأ  هءاقب هللا
 نمو « اسيضن هفورعم نم هل لعجيو « ديهجلا ددهجلاو « ديدُّسلا باذعلا نم

 . 1 اييرق اجرذ ىوليلا

 عم لب .؛ ةرجهلال عبار | نرقلا لئاوأ ذنم لئاسرل عيمج ةغل حبصأ عجسسلا نأكو
 ناكم ىف عجسلا هتاف نإو « عجسيو الإ بتاك كانه سيلف ؛ « ثلاثلا نرقلا رخاوأ
 هنبا ةباوث نب رفعج نب دمحم فلخ دقو . ىرخألا ةنكمألا ىف هيأ داع هتلاسر نم
 , م49 ةنس قوت نأ ىلإ هدعب نم لئاسرلا ناويد ىلع لظو « ١" ةنس لثم دمحلأ
 عجسي هسبأ رثإ ف ىضفم دمحأ نأ ىف بيرالو . ىلاصلا قحسإ وبأ هيلع هفلخف
 ةلملق ايامي اهنم تيقب دقو « ةيناويد تاباتك نم هنع ردصي ام لكو هلئاسر ف
 0 حتف فصو ىف هلوق لثم نم هيف هقارغإو هعجس روصن

 ١68. ص ىربطلا خيرات ةملكت : ىنادمحلا )0 . 708/8 ةرهازلا موجنلا ( )
 . 70م /# ةرهازلا موجنلا (؟)

 ىناثلا ىسابعلا رصعلا
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 حيرج وأ ؛ لمجعم قيرغ وأ « لسرم ىلدتق نع الإ ""جاجس ءلا رفْسي ملف

 « بعت الب هللا اهألم ةبيقحوأ ء لصحم نمأتسم وأ « لبكم ريسأ وأ « لطعم

 . ( بصنن الب هللا اهءافأ ةمينغ وأ

 ةماعلا ةغللا ردتقملا ةفالخ ذنم حبصأ عجسلا نأ انمدق ام لك نم حضاوو ٠

 ى ىنفلا لامجلل ىلعألا ”لثملا ادغ ذإ . هعلآلو هفراخزب *ىلتمت لئاسرلاف « نيواودلل

 هماغنأ قواست نم دب الو « هلصا وذو هيفاوق نم اهيف دب الف « ةيناوردلا ةباتكلا

 : مالكلا َْق ةلاخأو

 ةيبدآلاو ةيناوخإلا لئاسرا

 ترهورأ :ةيتاوعتالا لئاننلا ذأ تك نرألا» ىنالدلا نصنلا بناتك قانا
 ةبهرلاو ءاجرلاو فودلا ىف مهرعاشمو مهفطاوع ريوصتل ءايدألا اهذختا ذإ « كاذنيح

 . حانمتسالاو ةيزعتلاو فاطعتسالاو راذتعالاو باتعلاو ىناهتلاو ءاجحلاو حيدملاو ةبغرلاو

 ىف باّدتكلا رهظأو « نادجولا تالاجم : ةصاخللا هتالاحجم ى رعشلا رثثلا سفان كلذبو

 نإف اضنأو « ىلاتكلا نفلا ى ةورذلا غلب مهنم ريثك ناك ذإ « ةقئاف ةعارب كلذ

 ف نينانلا ةديدق كونج نيح لئاسبرلا كلت ف مهئال دب اول دأ مهسفنأ ءارعشلا

 باّتكلا نم كوريثك ةيناوخإلا لئاسرلل رو كلذبو . مهيأإ هجرت نم سوفن

 ةفارط نم ةديدج تاقاط رعنلا ىف اوثبي نأ اوعاطتسا نيذلا « نيهبانلا ءارعشلاو

 نوكي له فصولا وأ مالكلا نع اولثس اذإ موق ىرنل ىّتح « ريبعتلا ةقدو .ريكفتلا

 ميدن ىككملا سابعلا ىبأ نع ىدوعسملا ىور دقف « ًارثن نوكي نأ اولَضف ًارثذ وأ ًارعش

 هلأسف « ةرجهلل 76٠ ةنس ى ةليل تاذ همداني ناك هنأ رهاط نب هللا دبع نب دمحم

 ًاروثنم كلذ نوكبأ : هل لاقف « ليت اوماعلار يطل هيا داو ماعلا هلأ فصي نأ

 لع ىلعملا ح دنقلا هل حبصأ رتنلاف .2'ًاروثنم لب ءال : لاق ؟ اًموظنم وأ

. 7٠١ /4 
 ىدوعسملل بهذلا جورم )0 . برحلا رابغ : جاجعلا
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 بسحف اينيواودو ةلودلا ىف ايلعلا فئاظولا ىلإ كوقرد اوناك ةئاحضأ نآل ال « رعشلا
 قرعشلا عراضي حبصأ هالالا لب « بسحف ءارزولا مهنم راتخسي ناك هنأل الو
 اهتناصرو ظافلألا ةلازج نم ماظعلا هباتك هل ردفو اع « ءىراقلا نادجو ىف ريثأتلا
 لب « ةظفاو ةظفل نيب مالي لازي ام بتاكلاف . سرسجلا ىف اهمؤالت نسحس نمو
 رعشلا نم رْثكأ ناكو . بابلألاو لوقعلا رسأتي حا رسول دك نيب انايحا
 ءارعشلا لعجم امم « ةنورم 0 اهيف ىرجب امو هريباعت رسب مك راكفألا لمحل ةيعاوط
 مهراكفأو مهرعاشمو مهر اةاوعح نوويضتل ةادأ لاوحألا ضعب ىف هنوذختي -
 00 ةيناوحخإلا لئاسرلا ن , ًاريثك بدألا بتك لمسحتتو اًمفنا انركذ امك
  نف « ناقتإو ةداجإ نم امل هنوققحي اوناك ام ىدم روصت اهنم ةفئاط ضرعن نحو
 ديعلاب هلله © زورين ديع ىف لكوتملا ىلإ اهب بتك بهو نب نسحلل ةلاسر كلذ
 : 237 لوقي ع لاهتناو ءاعد اهلكو

 كرابو « رورسلا لماكتو + نوهللا ركع ننمؤمل ريمأ ان هللا كدعسأ ١
 كجيهبأو «ديزملاب ككصخو « لامألا كلتفالخ «نامست ط_سيو ,نامزلا لايقإ ى كل
 بيطب « قزوملا عيبرلاراهزأ ةشاشب كلل لصوو « يحول را كلب نيو يق لكي
 ةطبغو « لمألا هز واجي ال نيكمت عقاومو (هايملا ريثك ) قدلغسلا فيرحلا مايأ
 « ةدملاو ةردقلا ىف كلل حسفو « مما كنئالبب ردمعو 2 لكما براض ”ةياهن اهيلإ
 عةمالسلا كا 6 ةيفاعلا ( كسبلأ ) كلي رسسو ؛ ةمألا كلدعو كتفأرد ص ءمأو
 .. « اقوشو اًبرط كوحن فوفرتو « اًنقشع كظحالت « ةيماس كوحن ولو: 6 قوتك ةبغار كيلإ ةنمزألاو « ةب ”دصتم لابقإلاب كلل روهّدلا لعجو « ةماركلاو رعلا 0

 اهلعجف ًارعش ةيمالسإلاو ةيسرافلا دايعألاب تائنهتلا عيشت تدذحخأ دق تناكو
 دق اوناكو . لكوتملا رصع ىف اليوط شعب مل هنأ انيأر ىو ء ًاثن بهو نب نمحلا
 اوناك ةداعو « فرطلاو فحتلا اوداهتب نأ لوألا ىسابعلا رصعلا ىف ًاريثك اوداتعا

 . عوضوملا اذه فر ءشلا محازي رثنلا ذخأو « راعشألا ضعب ةيدهلا نول
 ضعب ىلإ ىدهي انب نم امك 55١ ةنس قوتملا فوبليفلا 0 ىرن نأ كلذ نف
 ) هيعم بتكيو فيس هناوخإ

 )١( ص دادضألاو نساحملا 8٠١؟ . )١( ص ةحضاولا صئاصحلا ررغ 4409 .
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 ظ مراكملل زتهت كلعجف ؛ كياإ ىدمأ ام عفانمي كصخ ىذلا هلل دمحلا و

 قسأتملا ) روثأمل فيسلا ءاضم « رومآألا ىف ىضمتو « (فيسلا ) مراصلا زازتها

 0 هامغألا ىف فودسلا ناصت ام ( ءاطعإلا ) دافرإلاب كّضرع نوصتو ( عماللا

 ف فورا فش 0 قر دل كل ا عت ف ءايحلا مد رهظيو

 تان رسسملا لركن لسمت اذ قا علا كافرش لقصس:و «فويسلا تاحفص

 ] . (( فويسلا)

 ناك بهو نب نسحلا نإف « اهتقباس نع ”ةوُطْسخ عجسلا ىف مدقتت ةلاسرلاو

 ارضع قمل امغنأكو « مكعلاب ثبشتي هتلاسر ىق هنإذ ىدنكلا امأ أ ًانايحأ عجسلا كري

يب ريعلا فو اك رون بهو نب نسحلا رصع نم دشأو ىوقأ هب هتيانع تناك
 ن

 فق هل سيل ( لئاسر بحاص ) انيلاسر اميتاك ناك زدعملا نبا لوقيو « ءارعشلا

 أملق اذه نإ : ( ابتاك ًارعاش ناكو ) ىناتعلا رابخأ ىف ؛ انلق دقو . . . ناث هنامز

 ىف اعمتجا اذإف « د كي باّنتكلل ىذلا رعشلا نآل « دحاولا لجرلل قفتي

 نف ةريثك لئاسر ريصبلا ىلع نأ نع ترثأ دقو .20« نيرقلا عطقنملا وهف دحاولا

 اد دعم هل احدام لكوتملا ريزو ناقاخخ نب ىب نب هللا ديبع ىلإ اهب بتك ةلاسر ,كلذ

 : 9 لوقي أهيف ذو « هلئاضف

 قطنف + هتبعر لع ”فلتتمتتاو: ع هسشنلا كماكيانا امل نينمؤملا ريمأ نإ »

 ثلهركأ -دزي لف . . . كيأر نعودما دروأو « كديب ىطعأو ذخأو « كناسلب

 الإ انيك لا الو « اسميظعتو ةيره هل تددزا الإ اسفيرشتو ةعفر - هللا

 ةماعلاب تددزاالإ اصاصتةخاو اهيرقت الو « اهيزنتيو ذو نع ايندلا نع كاسفن ت هز

 هقحراثبإ الو« هتيعرأ رظنلا نع هل حصنلا طرف فلج أل تا دع ايلعو فأر

 . اهراغص دقفت نعرومألا رايك ةاناعم كلغشي الو . . . هدنع ايقحي ذخألا نع

 3 . . . هثاجرإ ف مرا ناك ام يك « هئاضمإ ق 0 ناك ام ىضمت ]

 الود ا ردع ناك نو“ قمنا كب ىششي ال « عنصت ريغ ىف ' عتو « ربكت ريغ ق

 مهنم ( رطب ) طمغ نم الإ - ةيعرلا ةفاكو . . . انيلو ناك نإو لطبملا كب دعسي

 . « ةبيقنلا نمي و « ةريسلا نسحب كيلع نونثتُم - ةمعنلا

. 741١/1١ 
 بادآلا رهن (؟) . "48 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط
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 فيك فرعي ناكدقف « ةعراب ظافلألا رايتخا ىلع ريصبلا ىلع ىنأ ةردقو
 م نإو « نزاوتلاو للباقتلا هيف ىرحجم « 0 اهنيب فاؤي . تيحو هنارس ادعي
 قسي مل وهو . قنورو ءام اهيف ىرحي نكاو « معجسلا ةلاسرلا هذه قف رجس
 وهذ « ةديج ةيسأيس ىلاعم قاس لب « يح ةنانط تارابع هللا كدييع حيم ف

 . مزاح ر بدم «هسفن ةفيلخلا قح قوف 0 لك قحو « هيلع ب لح بعشلاب فور
 ىذؤي ال . فلكت نود تايندلا ىلإ هب ا هل عا 2 .رئاغصلا ن "رع عفرعم
 هيت ايعيمج ةيعرلاو . اقيدص ناك نإو الطيم 00 الو ون ها 0

 ةرايعي وأ باتعلا ىف لخدت ةعوجسم ةلاسر هلو . ةبيطلا هلئاضفو هتريسل هيلع ىشن
 « ءارزوأاو ءافلحللا ةمدانم ىف هسفانم ءانيعلا ىلأ ىلإ اهب بتك ءاجهللا ف قد
 2 :27لوقي اهيفو

 ف ركل , ريذحتلا ىف املا « رينملا ناهربلا ىذ « ريصبلاىلع ىلأ نم»
 مادقإلاو ؛ ريثكلا لمطخللاو « ريصقملا ىأرلا ىذ « قرير كلا ءانميعلا ىنأ ىلإ « ريكنلا
 نينمؤملا « مالسإلا ةقيفح لجأ نم 3 مالسلاب نيصوصخلا ىلع ”مالس 2 رييعتلاب

 هئاماوأو هسفن ىلإ هللا دمحأ ىنإف « ماكحألاو ضفئارفلاو « مارخلاو لالخلاب
 قياصت نم هب ىلع نعماو  هّقح نم ىف رعو « هلبد نم ىلاده ام ىلع « هقلمس نم

 ”.ىل ددلا « هيهذم ءىدّرلا « هيسسح قيقدلا لجرلا كنإف دعب امأ . 7
 0 6 دق . . . هناوخإ هب ىلع 3 هناسل ءىذبلا ؛ لطم سيسملا « هبسكم 3

 لع كقيد ” 0 سذارعألا مستسشو ( ةياقو ) رع ( ةحاقولا ) ةحملا
 ع ةقاطلا قوف 5 ع« كفاخ هنع تبغ نإو « كفاع هتدهاش نإ كانم لجو

 رطب مل كرظنتسا نإو « ةرذنعتت مل كيأإ رذتعا نإف ( رقفلا ) ةقافلا دنع قهر
 ىنغلا كديفي الو « اصقن الإ ”نسلا كديرت ال « هركشت مل كيلع اا
 ةرعاطأ خم 0 ادام نب ترا . لاؤسلاب سانلل ضرعتو . . اصرح الإ
 0 ير حضاو رذعي ثلعنم نمو 200003 هلام ىف
 نع كثرإ . . . هيدي ىف تلنلو هل تنكتسا كناهأ نمو « هيلع تلواطتو هتنهأ
 . « ةياشولاو رابخألا ”لقنو « ةياعسلا كيبأ

 )١( برعلا لئاسر ةرهمج ١١5/4 .
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 اهلهتسا دقو « ءاجحلا ىف عاذقإو ءاجه  وحنلا اذه ىلع اهلك ةلاسرلاو

 نم هل انجرخم ماكحأ الو ضئارفبالو مارحالو لالحب نمؤي ال ءانيعلا ابأ نأ ىلإ حمل

 هبسح- قف هبسي مث .ءانيعلاو بأ مهب رفكي نيذلا لسرلا قيدصتو هاده هسفنت ًادماح ةلملا

 «همركأ امهم اًنقيدص مرتحي ال هنأو «ةءانذلاو ةّسخلاب هل اًمفصاو هبدكمو هبهذم و

 : هتلاسر ةياهن ىف هل لوقيو . هيف فاحلاإلاو لاؤسلاب ,سانلل ضرعتلاو حسشلا عم

 ذإ « هظفاو هيناعم ةكاكرو هظح ةساسخب ىملع ىلع عجسلا ىلإ تلم دقو

 .6 كتلعل ةحازإو « كتجحل اًنعطق « كنانعع هياإ ىو « كناسل هب ىولتت تنك

 دجن ام ون ىلع عجسلاب هلئاسر المي ريصرلا ىلع ىنأ ةلك اش ىلع ءانيعلا وبأ ناك

 هادهأ ذإ ًادمحم هنبا هل وكشي ناقاخ نب ىحي نب هللا ديبع ىلإ اهب بتك ةلاسر ف

 :20)لوقي اهيفو « هراف ريغ اسسرف

 نأو « ىبقعف ا نأ دارأ ًادمحم لع ابأ نأ هللا هلبأ د ووازولا ملعأ 0

 نشاعلاكو (الازه ) فجمع سبايلا بيضقلاك سرفب ىل رمأ « ىنلجرأف ىنبكرُي

 ... ىرماعلا نونجملاو «ىرذنعلا ورع ”ةاورلا ركذأ دق .( اًمقس ) اًمفتنّد روجهملا

 امنإو .٠ . راضمألا ىف ءاملعلا ىف « رابخألا فورا د اهلا , لفك كف

 هريغل راتخا نإو « ريكأو باطأ هسفنا راتختا اذإ ىذلا « روعألا هبتاك نم تيتأ

 ؤ 0 نلفالو داو كيسا

 اذه لئاوأ ذنم هعنطصي ذخأ نم باّدتكلا نم نأكو « صلاخ عجمس ةلاسرلاو

 بلطو('”حانمتسالا ىف ىرخأ لئاسر هسفن ءانيعلا ىلأل نإف « لئاسرلا ضعب ى رصعلا

 نأ نود ةراتخلا ةبختنملا ظافلألاو ةاوقصملا ةرابعلاب اهيف ىتكي « "7 ركشلا قو لاونلا

 ىبأو ءانيعلا ىلأل نيرضاعملا ءاغلبلا باتكلا نمو . هقيمتتو هفيصرتو عجسلاب ىبعي

 ع ل سرع خيلب تناك تسرهفلا بحاص لوقد ةمقو 6 مركم ند لوح ريصيرلا لع ْ

 ف ةلاسر اهنم « لئاسرلا نم ةعومجم بتكلا ىف هلرودتو « 25 )6 لئاسر باتك هاو

 : /7ةلكاشلا هذه ىلع ءاسؤرلا ضعبل راذتعالا

 11 نع تمريفلا 10 1١6. /5 بادآلا رهز )١(

 رهزو ٠١٠١ه / م رابخألا كويع (6 ) .؟١9 ١/ بادآلا رهز 0
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 مك1/

 ىتدعايو « ةبرجتلا كيأإ ىتدرف « ةثادّحلا ( ةلفغ ) ةرغ كنع ىلاتسبس
 تأطبأ نإو « ىلإ كعارسإب ةقث ةرورضلا كيلإ ىتندأف 5 ءانألا ةقثلا كلنع
 تادتمدت قون3 :تثاك نإو:.:كلنحاو نع ترصق>نإو:قردعل :كاويقيو.# كنع
 نم ”لذأ اًمفقوم فرعأ ال ىنإو . كددؤسو كدجم ف عجارف « ىنع حفصلا كلاسم

 بلطط ىف اهنأ الول « طخ نم ىندأ ”ةّطدخ الو « كل هيف ةبطاخخا نأ الو « ىقوم
 ظ ظ . ( كاضر

 عانص "دبي اهيلاق ىف اهتبص لق وأ اهتكاس امنأك ةرابع لكو « ةمكحم ةلاسرلاو
 ءاوس « ةراتخم ىلح اهنأك اهلك تارابعلا نكلو « عجسلاب ةلاسرلا نحب ملاقحو
 دعبأاو « ةبرجتلا مأ» هأ ةرغلاف « عيدبلا ناو اا تشن ف وأ « ظافلألا ءافطصا ىف
 دق بونذلاف « روصلاو تاراعتسالا بقاعتت مث . ءطبلا مامأ ةعرسلاو ءوندلا 1
 هيف عجار» نأ لسوتي وهو « هكلاسمو حفصلا بورد ظيلغ باجحم تلم

 .ةديج ةلااسر هأو . بيرح نم هليقي هنأكو لذلا لوبقو فطلتلا أب 6 . هددؤسو هدجم

 هذليب اهنم ىاكنوبا : هير ءادن ىسبأ نيح نسحلا هيخأ نع بهو نب ناملس ةيزعت ُْق
 : (0ةرقفلا

 و دحتت ال ىلا ةصاخلا ةبيصملل نانوكي امنإ علملاو (ظيغلا ةقرح) "ضسم هلا نإ د
 هللا كناعأ دقو « اهيف اًمكيرش الو « اهيلع ( اًشيعم ) ًادعّسم دحي الو « اهبحاص
 لقت ى عمججو «قلك ابن ديعبأاو كلب امحر ( ثلبتشملا ) جيشاولاب ثتتبيصم ىل ع
 ( ةشحو لابرس اهنم سساكم 'لكف « كودعو كسقيدص اهعجسف ذ ملأو اهلمحسم
 اهيف مهعيمجف « رعو رظنم ف ماعلا ”ظانو « نزح ليخد لع وطنمو
 . نيمتق ”قرقح ىّزعتلاب تنأو : ها د

 لباقتلاو قايطلا اهيف ىرجيو « ةمكحم اهظافلأ « ةقباسلا ةلاسرلاك ةعطقلاو
 ناولأ هيلعو « نيتم جسنلاف « تارابعلل قيقدلا فصارلاو روصلاو تاراعتسالاو
 نم وهو « بهو نب ناملس نب 1 ءاغلبلا باتكلا نمف ٠ ناهذألا تفلت روصو

 بتك ةلاسر ةقادصلا ف هأو « نيهوفملا ءاغلبلا نم نسا همعو هوبأ ناك « ةباتك تيب
 : : (2لوقي اهمفو ؛ هئاقدصأ ضعب ىلإ اهب
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 نك

 هءارو الو « بهذم اهلك ل اوحألا ىف كراشملا خألاو صلخملا قيدصلا نع سيل »

 : لوقي رعاشلاو « بلطم هب قئاولل

 ”ى . رع #0 م 2 :

 قثوالا كيخأ ىلإ كادح ْثَدَح َةّمج ثداوحلاو كبيصُي اذإو

 فى كراشملاو « لوصّولا قيدصلاو « قفشتملا ”ىلولاو « قثوألا خآلا تنأو

 لاوحسألا ىلع « كلئافو مركو كئافص قدص نم هللا ىفرع دق « بوم او هوركملا

 موي نم امو « رحلا ديعتسيو « ركشلا قرغتسي ام « ةبلقتملا ةنمزألاو « ةفرصتملا
 . اماثتلاو ادكأت دادزي كيلع ىداّتعاو « اًماكحتسا دادزت كب ىقيو الإ ىلع أي
 ىذلا هزرح ى كلعجب نأ هلأسأو « ةحداقلا ةنسلألاو « ةحماطلا نويعلا نم هللاب كذيعأو

 ”نمملا وذ هنإ « مانت ال ىلا هنيعب كسرحي نأو « ماضيال ىذلا هفتنمكو « ماري ال
 . ماعنإلاو

 قذح هنأ ىلع لدي امم « اًنفلكتم اًنعجس سيلو « حضاو عجسلل همادختساو
 نوفل + عيبا ةليس ار ادهنا هنازنلا نع دعت عجسلا حبصأ ىبح « هتعانص

 نمو . قسانتموةس٠بولسأ لب « كانه وأ انه تارئع الو فلكت الو « ءاوتلا الو هيف

 «روفيط رهاط ىلأ نب دمحأ رعشلاو رثنلا ةباتك ىف اوغبن نيذلا باتكلا ءارعشلا
 ةفئاطب «روئنملاو م وظنمل رايدتا »+ هناتك لطنكعو ء ةارعشلا ثيل ةئح# ان كرم

 «' هيلع هقدغأ عساو رب لع مجنلا ى نب ىلع ركش ىف ةلاسر اهنم « هلئاسر نم

 ملا اذه ىلع ىضمت

 55 قحأو 00 ال نأ هر كسدو ؛ رب نأب فورعم قل نإ )

 : ىدنع هللا كّزعأ ب كلر ع ئراحت نأ ربو ناستنإو + دقي نأب

 رارحألا دنع نسحي فورعملا نأل « "ىلإ كناسحإو « "ىلع كققحو « ىلتبق كديو

 عفشتو « انثدتبم عّوطتت . هركذب ةهاشإلاو رو هركش مهيلع بج و
 ريب نم هللا كالخأ ال« ديم هيدسا اه نر نيس جانب مادقت ام

 . « لاح ق كنم انالخأ الو « ناسحإو

 4 « عجسلا اهيف رثكي ىرخأ لئاص نكلو « ليلق عجس اهيف ةلاسرلاو

 . "44/4 ردلا لئاس رج )10



 هم

 عذقأو ماجه نفو «هناسا نمولسي دحأ ناكاملق هنأ ودبيو ء باتكلل ءاجهلا ريثك
 ريصبلا ىلعىبأ ىلإ اهببتك ةلاسر ىف هلوق نمو « مركم نباو ةباود نبا مهئاجه ىف
 : ""7هبلاثم ددعيو ريخألا هل مذي

 فداصلا « هبنذ ىلع فكاعلا . . . مّركم نبا نيهملا « مسذملا ىللقملا و
 « هتلئاغ نم ”نمآ هودع . . . هةلاخ ىلع قاعلا « هقئالخ ىف عيضولا « هبر نع
 همرص هلصو "نمو . همركأ هب فختسا نسم . . . هتقئاب نم فئاخ هقيدصو

 هتغالبو « نيءومذملا نع هدانسإ « ثكنيل دهعيو « ثنحيل فلح . . . ( هعطق )

 . ٠ تائيسلا بسك ىف هيعسو « تانصئحسملا فالس هفرطو « نيملاصلا مذ ىف

 قارغلاو قوشلاو راذتعالاو ىزاعتلاو ىلاهتلا ىف ةريثك ةيناوخإ لئاسر زتعملا نبالو

 باتك ظفتحا كلذ لكبو « ءافشلاب 0 ءاعدلاو ىضرملا ضعب نع لاؤسلا قو

 ا ع بادالا رهز باتك هنم ريثكب اا امك « هتمجرت ىف للوصلا قاروألا

 وحن ىلع « همالك ةغايصب ةيانعلا دشأ ىتنمع هنكاو « ةيناوخإلا هلئاسر ىف عجسلا

 دمتعملا ريزو بهو نب هللا ديبع هقيدص ةئنهت ىف ىهو « ةيلاتلا ةلاسرلا ىف ىرن ام
 :29ديع موي ف

 بونيل ىباتك ف ءاعدلاب ترضحف هللا هر ريزولا نك ةلعلا ىتترخأ :

 ديعلا اذه 0 نأ ىلاعت هللا لأسأ انأو « ىنم قئاوعلا هتلخأ ام سملعيو «٠ ىبع
 ل بسحسو بحل مف ةلبقتسملادايعألا نودو «ريزولا ىلع 00 دايعألا مظعأ

 « هنم ناسحاإلا ىلع هيلإ تامحلا تغاضنو 6 ةتايفرم ىل هل ام لبميو

 هنع عطقي الو ءاصقشن 0 ف ةيرس ال « ةيفاعلا ا ةيحصب هعتمعو

 هنع وجدل ثداوح) ريغلا نويع فرصيرو « هءادف ءوس لك نم ىلعجيو ؛ ًاديزم

 ّْ . ( هنم ىظنح نعو 1

 ةرابعلا ةلازحجم ةيانعلا دشأ اهيف ىنعي وهو « قيدصلا ريزولل ةيع "دأ ةلاسرلاو
 لوضفب قاروألا باتك هل ظفتحو . عجس ىلإ أجلي نأ نود نكلو « اهتعاصنو

 لك ىلع فسآل ىنإ :٠ هيف لوقي قوشلا ف لصف كلذ نف « هلئاسر ضعب نم ةريثك

 ًيسبوم ناكر هدل ايمو « كتيؤر اهسنؤت ال ةظحلا ”لكو « كنم خراف موي
 ) )1١برعلا لئاسر ةرهمج 4/ | . 80٠بادآلا رمز (؟) ١/ ا7٠٠١.



 جاو

 رظتلاب ىاقب رع «ُكب ىرورسلمش هللا عوج «كئاقلبأرومعم « كلعم عامجالاب

 هب ةقثلا تلعج دقو « نالف ىلاتك لصوم و : ةعافش ىف لصف كلذ نمو .0)'2 كيلإ

 « كزاجنإ قباسب اهادر ع رسأو « كدطتمب (اهزهت ) ايضّشنشت الف «كياإ هتيطم
 ىف انايحأ عجسي ناك هنأ ىف بير الو :'''0 كب نظلاو كيف لمألا قيدصتو
 تفقوو « لحترأ اف كلي تلزنو « لدتعأ اف كيلإإ تلم دق » : هاوصف ضعب

 ىلع ناعأو « كتأفاكم ىنع هللا ىنلوت » : رخآ لصف ىو "7 «لقتنأ اف كيلع
 ةءالكو «كنئادعأ لعو كياول كدي طسبب رع كءاقي بحصأو :كلين ريخلا لعف

 كنب : كمل نإو ثامعل ق و دازو « كدنع هنسنم عئادو نع يدلك ( ةيباوحاو

 : “ ”ىلقاو باتكلا فصو ىف هلو . 2490 تحسفنا نإو كلامآ

 ملكتي ال قطانو « مهفبال مهئفسم « باجح ا ىلع ءىرجج « باوب ألا حلاو باتتكلا »
 الخلان ةو يح رهجم ملقلاو . قارفلا ىوا دي هنمو < قاتشملا (رضحم ) صخسشم هب

 ضرأ لع « ارا قطنيو « انفقاو تكس ؛ ةدازتسالا لع الو « ةدارإلا مدخي

 حتفي وأ © ناطلس طاسب لبقي هنأكو « ءىضم اهداوسو « ملظم اهضايب

 00 . ناس راو

 باتكلا صاخش دقف ؛ ا ركن اك 4 « عجسلا هيف ركب فصولاو

 ف اهبتكي ىلا فحصلا عم هجرخأو 5 علا عنص لاملابو « ةريثك روص ق همسجو

 : ةعيدب روص

 ا وهللا ف تقولا ضعب ءاضقاو ةرايزال ةوعدلا نم نو رثكي باستكلا ناكو

 .جاوزاا قو دايعألا ىف ةبسانم لك ىف ىناهتلا نم اورثكأو . ماعطلاو روسلل وأ ءانغلا

 ةعيبطلا فصو قو « هكسانم .ءاضقو جحا ىو « مهناتخن ىو دالوألا تاجنإ قو

 « رصعلا لاوط ةيناوخإلا لئاسرلا ىف عجسلا راشتنا انيقعت دقو . . عجبا رلا قو ءاتش

 كلت ىف "معي هتلعج ةيانع ىهو « هب ىتمعُي ذخأ اًنماع اًنقوذ نأ ىلع لدنل
 ىلع ىبأ دنع هطساوأ ذنم "معي ذخخأ دقل لب « ثلاثلا نرقلا رخخاوأ عم م لئاسرلا

 . 5514 ص ىلوصلا )0 ن6 نس لرعلا ءاقلنلا : دايرأ رابخأ 1
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 الا

 ةءانع كلذ َ رشتنت تذخأ دقو . امهلئاسر ضعب قى ءانيعلا ىبأو ريصبلا
 لئاسر ضعب ى انظحال ام وحن ىلع عيدبلا ناولأ ضعبو ةينايبلا روصلا عانطصاب
 عوصي نأ ديرب لب« بسحف مالك فلؤي نأ ديري ال بتاكلا نأكو ٠ مركم نبا

 رصع ذنم ةيناوخإو ةيسايس لئاسرلا عيمج ىلع هترطرسو عجسلا ةدايسل أيه امم ءأررد
 محراادبع اهيف فلأ ىتلا ةيباتكلا ظافلألا باتكر وهظل كلذ أيه دقل لب ,ردتقملا
 ؛ رخآ عضوم ى هدنع انفقو ىذلا هباتك ٠7١ ةنس قوتملا ىناذمطلا ىسيع نبأ

 ىناهتلا ىف : ةباتكلا ف جذومنلا ةركف دوست تذخأ هنأ ىلع حوضوب لدي وهو
 لك ىف « ةين رد لئاسرلا ةباتك ى اضيأو « راذتعالاو راذنإلاو ةراشبلاو ىزاعتلاو

 ؤ ةباتك مهنيعتت 2 باستكلل ةدام عمو م روصلاو عجسلا نم ررد كلذ

 انغيص حبصي نأو ىبرعلا رنلا دومحي ًاريذن ىناذمهلا عينص ناك امنأكو 3 ٠
 . ناعم نم اهيف اب بلخت نأ لبق عاجسأ نم اهيف امب بلخت « ةقارع

 ذخنأ دّقف « ةيناويدلاو ةيناوخإلا لئاسرلا دنع هعويشو عجسلا راشتنا فقي مو
 بولسأ لئاسرلا كلت ىف عاشأ دق ظحادلا ناكو « ةصلاخلا ةيبدألا لئاسرلا ىف عيشي
 نواخدي اوذخأ ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ف هر ٠م نأ ريغ « هب فورعملا ج جاودزالا

 اهب ا نبال ةلاسر كلذ رّوصت ام وحن ىلع « هنم نورثكيو عجسلا اهيلع
 ىهو « اهلهأو دادغب مذيو اهب ارحل ىمأيو ءارعاس فصي هئاقدصأ ضعب ىلإ
 ناكر ع دادغب ةديدحخلا ةمصاعلاو « 00 ةعيدقلا ةمصاعلا : نيتدلبلا نيب ةرظانعي

 نأ ريحلا نم 0 زتعألا نبا هعم لقتناو الا/5 ةنس ذنم دمتعملا اهيلإ لمتنا دق
 (17ةروصلا هذه لع ىضمت ىهو « ةفيرطلا ةلاسرلا هذه ركأ قوسن

 اهيف سأبلا دهاشف ٠ اهناكس رهدلا "ضمان دق ةدلب نم كيلإ تيتك »

 اهبارخ نأكو ىوطي اهنارثمتع نأكف «ء رصقني اهيف اجا لعس>حو قطني
 هل ثحستساو « اهيحاوت رجهلا ىلإ تاكو دقو ءرشسي
 , رثألا وحمم اهنم نعاظلاف + دارج قش اينق كح اف: ناينلا ايلهأ تفرك
 فصت اهُلاحف . . . مالحأ هرورسو « فاجرإ هراهن « رفس فارعط ىلع اهب ميقملاو
 . ليحرلا لع ثمب : انه ضهنأ (1) 0 لئاس ةرهمجو 07/١ بادآلا رهن (1)
 . “1٠١ / ؛ برعلا
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 « ضرألا ةنسج بيرقلا ىأرملاب تناكام دعب « ايندلا مذ ىلإ ريشتو « ىوكشلا نويعلل
 « ديدحلا لئالغو فويسلا ةّني دّرأ مهيلع « اهراطقأ دونحلاب ضيفت « كلملا رارقو
 ضرألا لكأت ليخ ىلع ؛ « لريسلا كَ مهعوردو « لوعولا نورق مهحامر نأك

 اهنأك ررغ اههرجو ىف ترش دق « اهقدارتس ( رابغلا ) عْئقّدنلاب "دو « اهرفاوحي
 ا دع كط رفز نحلل وأ هنأك ليجحشت اهكسمأو « قربلا فئاحص

 هيلع بص دق « هرخخاوأ ضهنت لو « هلئاوأ ءادعألا فنقلتي شيج ىف ع فوتشلاك

 بولقلاو ٠ الامج نورعلا المي كلم هفرصي ءرصنلا حئاور هل تسبهو « ربصلا راقو

 لاز'امو « رذحلا هوجو رفْسْنتو « ريغلا اياطم ( ودعت ) بَخَست نأ لبق ... الالج
 لع ينو لل رب هلو وو 1 1 يناس ارا ؛ بئاونلاب ائيلم رهدلا
 « ناظقي ايبكوك ( لزنملا ) ىوُدتسملا ةبيبح « ىنكسلا ةقوشعم  تيفج نإو - اهنأ

 "كيم اهبارآو « رطعم ازميسنو ءرهو-ج اهؤابصتحو (وحص ) نايرمع اه و-جو

 « ءىنسه اهماعطو « رحم اهلياو ( سقطلا فيطل ) ”ةادغ اهيويو (ّىكذ )رفاذأ
 مكدادغبك ال 2 ريغ ) كناف اهريمذو © كلا» اهرجاتو « ”ءىرسم  اهبارشو

 (ةنياز نا يقرأ « ران اهرج ؛ ءاوهلا ( ةدكارلا ) ةدمّولا « ءامسلا ةحخسولا

 اهسمش ىف مكذ (ةياوي ) زوسست (ربوتكأ) اهنيرشتو (ءاملاب زثت ) زوزن اهناطيحو
 ء ناخدلا ةعطاس « راوحلا ةيساق « رادلا ةقيض « قر نم اهلظ فو ع قرحم نم

 مهامو « مورحم مهلئاسو « بابس مهمالكو «٠ بائذ اهلهأ « نافيضلا هيك

 صاصخ مهناطيحو (هسيك ) هقانخخ "لحي الو « هقافنإ زوجي ال « موتكم
 رهدلاو « لو د عاقبللو « لجأ هوركم لكلو ( ةقيض ) صافقأ مهتويبو ( خاوكأ )

 « ميعنلاب سؤبلا جزمي و « ميقملاب ريسي

 اهلعجي نأ دارأ زتعملا نبا نأكو « ئراقلا ىري امك ةلاسرلا ىف رخاز عج سلاو

 بولسأ هرصع ىف عيشي ذخأ ىذلا بولسألا اهل راتخي وهف « ةصلاخ ةيبدأ ةلاس
 مهقورت تناك ىلاو باتتكلا باجعإ عضوم تحبصأ ىلا هثلآلو عجسلا ررد

 لامج ىلع رادملاف « ىنعملا قرف ظفللا عفرت نأل قاوذألا أيه ام « دح ىصقأ ىلإ

 . طرقلا وهو فنش عمج : فونشلا .سرفلا دخ ىلع



 هاي

 : هيوتحي امب ال بلاقلابو «رهوخباب ال لكشلاب ةربعلاو « حورلا لامج ال دسحلا
 ضعب ةباتك ىف ىغفط ىبح كلذ مو , ىللخادلا قيربلاب ال ىناعملل ىجراحلا قيربلابو
 ضعب نم بلطي (ه مالا 880 رهاقلا ةفيلخلا دجن ىحو « رابخألا
 بيغت ال » : هل لرقيو «هوقبس نيذلا نييسابعلا ءافلحلا فصو خيراتلا باحصأ
 لاخدإ مهفصو ىف ديري ال وهف 20« اهيف عجست الو ةصقلا نسحت الو ءاشيش ىنع
 ةياتكلا بولسأ عجسلا حبصأ امن أكو . ىعملا ىلع ظفللا رو< ال ىح « عجسلا ةنيز
 0 . ةاواطتم ًادامآ لظو « ىلاتلا رصعلا ىف كلذ درطاو ةماعلا

 سأيلاو «دوعقلا لباقي ليحرااوأ ضوونلاف .تاقابطلا اردت اهيف انعلاطت ذإ« ميدبلا نم ناولأ كلذ ىلإ فيضي لب « عجسلاب ةيبدألا ةلاسرلا هذه ىف ىتكي ال زتعملا نباو
 «ىنافلا لباقي قابااو « ىطلا لباقي رشنلاو « نارمعلا لباقي بارخلاو « ءاجرلا لباقي
 تاييشتلا ةريك نم هرعش ق هب ريتشا ام تاقابطلا بناجبو . ميقملا لباقي نعاظلاو
 [.نيض ًاتدارسرابغلا نم دمتو اهرفاوحب ضرألا لكأت ليحلاف « ةفيرطلار وصلا داربإو
 هنأك اهناقيس ىف ليجتحّستلاو «قربلا فئاعص اهنأك اههوجو ىف ررغلاو « شيحلا لظي
 ىق طارقأ هنأك مجللا نم اهدودخ ىلع لاس امو « اهب طيحت ةضف نم رواسألا
 تابهي.شتاو روصلا ىلاوتتو . رفذأ كلسم بارلاو « رهوج ءايصخلاو « اهئاذآ
 فراخز 5 ديري ام لك هيطعت نزاخم « دفنت ال نزاحم نم دمحتسي امناد زتعملا نباو
 قوذلا ىه حبصت ةيانعلا هذه اذإو « عبارلا نرقلا ”لطايو . ىثولاب ةيانعلا بكر ء بئكرلا ىلإ ةرقب مضنا نأ ثبلي مل هنأكو « ةليخألاو روصلا فراخزو عجسل
 ىنفلا بولسألا اذه ذختيو الإ هبان بتاك كانه سيلف ؛ ةيبدألا ةباتكلا ىف ماعلا
 . عيدبلا فراخز نم هيف ىوطتي امو مجسلا بولسأ ديدخلا

- 
- 
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 ئاتلارّصفلا

 ] باتكلا مالعأ

 لومدلا دمحم نب سابعلا نب ''”ييهاربإ

 نييكرت اناكو « زورّدسف هيخأ عم ناجرتجل نكاح لوص هدج ناك

 بلهملا نب ديزي دي ىلع مالسإلا لوص لخدو « سرفلاب نابت ةرسلا نادي

 ف ةيمآ .ىب لغ ديزي: راث اذإ ىح و هتصاخن نم حبصأو « جاجحلل ناسارخ ىلاو

 تفرق ار وقمللا ةققوف ل ةعف .لتق ىح هئاول تحت براح ىرجهملا ىناثلا نرقلا علاطم

 سابعلا هنبا هل أشنو « اهتاعادو ةيسايعلا ةاودلا لاجر نم دمحم هنبا ناكو . و . ةفوكلا نم

 ا ريكا هللا كيع ناكو « « مهاربإو هللأ كبع : نيدلو قزرو ع ا كالت لالظ ىف

 نإ هومجر يم لوقو ١517 00 ليقو « ةرجهلل ١9/5 ةنس ها اننا كلقو .هيخخنأ نم 8

 هيلع اب دأت هاخأو وه هنأكو « روهشملا رعاشلا فنحألا نب سابعلا تخأ تناك همأ

 رووشملا بتاكلا ةدعسم نب ورمع امهمع نبا ىلع ابدأت امك « اههتايح ةروكاب ىف

 ءاملعلا تاقلح  هتادل ةداع ىلع - مزل ميهاربإ نأ دكؤملا نمو .نومأملا رصع قى

 هودخأ ناكو . ةركبم ةيرعشلا هتيهوم تحتفتو ؛ ةيب رعلا نقتتسي ح -بصأ ىبح ءارعشلاو

 لهس نب لضفلا نيواود ق ةدعسم نب ورمح همع نبا عم لمعلا ىلإ هقبس هللا دبع

 نومأملا لوم لبق ورسم نالازي ال اناكن يح « نومأملا ريزو نيتسايرلا ىذب بقلملا ]

 ميهاربإ ىف ناكلخ نباو 175 ص ( فرامملاراد سابعلا نب ميهاربإ ةمجرت ى' رظنا(١)

 ةرهمجو لكوتملا ةمجرت ى ىربطلا خيراتو راد عبط ) ىناغألا هرابخأو هرعشو هلئاسر و

 هناويدو ©« توفص ىكز دمحأل برعلا لئاسر مىدنلا نبال تسرهفلا»و 4#" 1٠١١/ (بتكلا

 فئارطلا باتك ى ىميملا زيزعلا دبع قيقحتب مجعمو 1١11/5 دادغب خيراتو ١8١ ص

 ب قنا ةعرللاو ثيلأتلا ةنحل عبط ةيبدألا بهذلا جورمو ١/ ١54 تيوقايل ءابدألا

 عبط ) حارحلا نبال ةقرولا باتكو ؟م / 4
 6ا/



 ما/ه

 لحرف « امهلمتو همع نباو هيخأب قاحتلالا دارأ مهاربا نأ ودبيو . دادغب ىلإ
 ىلإ هدعب نم ةفالحلاب دهع لق نومأملا ناك نأ هأوصو نيح فداصتو ؛ امهأإ
 فالآ ةرشع هبهيو , ديدحلا دهعلا لو مهرب ءإ حدمبو ٠ اضرلا ىسوم نب لع

 روهم اهنم لعجو اهب ظفتحا هنإ لاقيو « همساب ا تناك مدا نم رد
 لهس نب لضفلا هقحلأو .237هربق ىلإ هزاتهجو دعب ايف هنفكل اهضعب قبأو « ناس
 ىلبع وهو 7147 ةنس قوت نأ ىلإ نيواودلا ىف لمعي ”لظ ذئنيح نمو « هنيواودب
  ناويد هيلإ ناك» : يلا بحاص لوقيو : لكوتملل عايضلاو تاقفنلا ناويد
 5 ما نم ةعامج ةدم ى لئاسرلا

 نأ كلذ « ايظع ءالب هيلع كا دع قناولا :كيعل ةريصق ةدم نيواودلا كرت دقو
 مث « اهجارخو زاوهألا ةنوعم ىلع هالو دل "اقيدم ناكو تن ريزولا تايزلا نبا
 هيلع لماحتف « هفشكيل مهلا ابأ ينس ريبيك بساحمب هيأإ هع فل 0
 نبا بضغو ؛ -ارخلا تيب ىلإ "موت اويسفيم نإ لاقو « انيولش الماحت
 ايف لد مل ميهاربإل ةريبك ةنحم تناكو . هتيالو ى هلاقتعاو هلزعب رمأو + تايزلا
 نورهظب اوناك نمو ءاقدصألا نم ا السب لب « هدحو تايزلا نبا هقيدص
 ىذلا « ريدملا نب لمح لثم نءجملا رهظ ةعامج مهنم هل تسال د 4 0 هل
 لاو مآلا جارخعتساو هلاّسمع ةبساحم ىلع هثحبو هيلع تايزألا ن ءرا ردص ر 0 ناك
 كلذ ىف لئس اذإ ناكو ءامتفرااو ناوخإلا ةيحص ىف دعب ايف دهزي هلعج امك ( مهنم
 'عاتم اهليلق وأ "قرح اهريثكو عنقم اهليلق رانلا لثثك الإ ناوخإلا لم ا لاق
 « قردصلاو ةقادصلا ىف ةريثك ًاراعشأ مظنب هاعج ام كلذ لعأو . ةرارن اهريثكو
 اوزاك نيذلا ناوخإلا ضعب مدعي ملف . اهتايلوئسمو اهتابجاو مسرإ نأ كنوع اعاك
 ًاريثك ًارثذو ًارعش هيأإ| ب تك دقو « هب ةياكنلا قف ضاموهو تايزلا نيا دنع هل نوعفشي
 : 9 ةلاسرلا هله هل بتك ام فرطأ نمو : هفطعتسي

 دعب "ىلع كب مايألا تادسعو ع رمسملا هب ”دملا تغلب نو كليلإ تيتكذ
 « اهتكزح تقو ىف نكست نأ قوخ رثكأو ىظ ”ًأرسأ ناكو « اهيلع كب ىو دع

 هلال ءابدألا مجعمو 01/٠١ فاغألا )0 60/٠٠ لاغألا 010
 . 1١8١ ص تسرهفلا (؟)



 م
 قرصن نع قيدصلا فكو « اهنم رضأ "ىلع هيدا دنع ”ْفكَيو

 : كلذ تحت بتكو . كيلإ اًيرقت ودعلا "ىلإ ردابو

 انيأ بحاص ر هّدلا نيبو ىنب ْحأ
 ابنت ىلع ٌرْهَد ابن ْنِإف ميال ب

 اسبثو دقو هب داعف 2 هب نامزلا ىلع َتْبَنَو

 ) ل اخ هب داعل احتل نامزلا داع وأو

 ناك» : ىدوعمملا لوقيو « رعاش بتاك وهف ةيردألا هتصخش حضوت ةلاسرلاو

 217 عهنم رعشأ باتكلا نم رخأو مدقت نميف مني ال ؛ اديغ ارغاقو اغلب اتاك
. 

 ةراعشأو ءًاناسل مهقرأو باّتكلا هئارظن رعشأ ) : ةقرولا هباتك ق حارتجلا نبا لوقيو

لهأو نامزلل نيا تينا رهن « ةرشعلا ىلإ اهوحنو تايبأ ةثالث راصق
 ا ه

 ةهلاذر طقشنو:؛ هراتخي م رعشلا لوقي ناك» : ىناهيصألا جرفلا وبأ لوقيو

 « ريسيلا الإ ةديصقلا نم 0 + ةيلإ قيسااو طقس من هدمااطتو

 انكار تاعوطقم ةرعشو او نيتيب وأ انتيب الإ اهنم 4 مل ابرو

 ةريصقلا ةلاسرلا هذه لستم اهللشتم « ةغالبلا ىف ةغيفر ةيترم ىلإ يق رت تاو نم

 اهراتخخا دق اهيف ةملك لكف « هتنعع نم هصلخي نأ اًيجار تايزلا نبال اهب بتك ىلا

 دق ةيدملاف « عانص دي اهتمكحأ + تنكحأ نع ةرابع لكو ( ىفصم ىندأ قوذ

 هيلع تايزلا نياب ودعت مايآلاو 2 ىصقألا دحلا ةنحلا عولب نع ةيانك زحلا تغلب

 قدأ امو ' هب هرهقت ىه اذإف « لا قل ا ا

 (4) ىرخأ ةلاسر ى هل هلوق

 انامألا كنم بلطأ انأ اهف تابئانلل 0 تتكو

 ةكرجلا لباقي نوكسلاف « ةلاسرلا ىف قابطلا ىلاوتيو . هرهاق حبصأ هرصانف

 « هنع وفعي ال تايزلا نبا لظو . ودعلا لباقي قيدصلاو ةردابملا لباقي فكلاو

هيلع هلماحت قئاولا فرع مث « هوركم لك هنم غلب ىح
 ؟[5ب اه ملط هنأو 

 )١( ىاغألا (ع) . 77 / 4 بهذلا جورم 1٠١/ 4# .
 )؟١( ص ةقرولا باتك ١١5 .  ):0ءابدألا جعمو هال/١٠ قاغألا ١/١171 .



 هاا

 « انوصم هطالبو هتيشاخ ىف هماظتناو هيلإ هتبرح درب تايزلا نبا رمأف « مهحلاوبأ

 هب تلح م نوكر كفو. اهاه اماذ: ةربثك  اراعشأ هيف مظنو هميرغ ىف هناسإ طسبف

 دف « ةفالخلاب هدهع لوأ ذنم هنم هبرقي لكوتملا لعج ىدذلا وه تايزلا نبا نيبو

 ندا ىح ةفالحلا هلق كك ملف ( ةريثك ءايشأ تايزلا نبا ىلع لع متي هرودب ناك

 ىبح ديدحلا نم ريماسع ءىلم رونست ىف هبذعو ع هلاومأ

 نيواودو هلئاسر تاويد ةدلقق لكوتملا دنع | ايظسح سايعلا نب ميهارب 1 حبصأو

 ءاوس « هنع ردصت ىلا بتكلا لك لكوتملا نع بتكي هتافه ئيح لظو « ةفلتخم

 ىزاعت مأ دايعألاب تايب مأ احوتف مأ كيعلا ءاماوأل ًادوونع مأ تاروشنم تناكأ

 امناحأو 6 هتاشنإ نم كاذوأ ب داتكلا اذه نأ نمر" صني اتايحاو ع ةفيلخلا مساب

 ىراصنلا ناك :. قافالإ ىف "6 0 هجوما . روشنملا هأ بتك ام لئاوأ نمو ٠ نفت ال

 « عضوملا اذه ريغى هل اننضرع امو نينا رلاو ةسلاتيطلا ناب ,هذخأو ةمذلا لهأو

 5 (11 *لا هذه لع هل هبل وهو

 ل راق أل ىلا دهن ربعي ىاغرو كرابتا هللا نإذ :كدينامأ 4 ميحرلا نيدحبلا هللا مسب ذ
 )م هتكيالم 4 مركأو' هسفئأ هيضرف )م مالسإلا ىطصا ) كيرد غه لع هتردقو

 نم هسرحبو « رصنلاب هطاحو « ربلاب هفتكو « هءاياوأ هب دنيأو « هتلسر هب ثعبو
 فقانمب اوبحم «تافآلانم اًميصعم «تاهرشلانم أربم :نايدألا ىلع هريظأو « ةهاعلا
 اهفرشأو اهاكزأب ضئارفلا نمو « اهلضفأو اهريهطأب عئارشلا نم اصوصخم « ريحا

 لحأ اع هلهأ مركأو : اهدصقأو اهنسحأب لامعالا نمو « اطدعأب ماكحألا نمو

 مط كحلو ههاكحلأو هعئارش نم مهل نميبو « همارح ن يلع محو « هلالح نم مه

 أف هءاتك قف َق ١ لاذ م هناوثو هئازج 0 نم مف ”دعأو 6 هحءهائمو هدو لح نم

 نادسحاللاو لدعلاب ل هللا نإ ) : ظعوو هيف ه 6 صح ايفو . هنع 00 4 رزهأ

 مكلدل مكظعي يفيءااود نكنملاو# ..ءاكتستفلا نك ىييدماو نع يرملا ىذ ءاتيإو

2 2 | 

 سايعلا ن د ميهارب رإ هب و ناك م ىادم رو لاليتسالا ألح نم حضاوو

 (ًاوفع هنهذ ىلع 2 ري ام بتكي ال ويف . مالحكلا ةعاصب لافتحالا نم هسفن

 )١( ىربط 5 /107.



 ه8

 اهنيب اثدنحم ةعصانلا ةلزحلا ظافاألا هل راتخيو « بتكي ايف ركفي وه لب

 عيطقت لكش ذختي مل نإو « اًعطقم همالك ودبي ثيحب مؤالتلا نم ابورض
 نيب نزاوي ىذلا جاودزالا بولسأ قوذ ىلإ برقأ كلذب وهو « عجسلا

 ةفالخن ثادحنأ نم ناكو . نيصلاخ اًمقيمنتو اًعجس اهليحي نأ نود تارابعلا

 58 ةنس سيلفت ةنيدمل هقارحإو ةينيمرأ ىلامش ىف ليعامسإ نب قحسإ ةروث لكوتملا
 هقنع تب رضف « ًاريسأ ذخأأو « ةقحاس ةمب زه هتمزهو « لكوملا شويج هتازان دقو

 اذه ىف ةلاسر سابعلا نب ميهاربإل» . ءاّرماس ىلإ هسأر لمحو هتنج تبلت
 ظ ظ : 2 لوقي اهيفو « ءامدقلا اهب هون حتفلا

 ةدحو هللا .تاذغ..ىلإ "ةلاجغف هور + :ةنكلق سايق هودع هلل مق

 ىلإ لّماعسم نم هولزنتسا : هللا ةفالخ راد ىلإ الوقنم اسأرو « هللا ءايإوأل ةبوصنم

 : اهءانيأ ةيصعملا تاذلغ اًعدقو ع لامآ نم الاجآ هولدبو (لالغأ ) لاقع

 ع ةعمطم اهينامأ نم مهل تطسسبو « ةعضّرسم (اهنبأ ) مرد د نم مهيلع تبلحف

 ؛ اونأمطاف اويكرو ءاونمأف اوني اذإ ىح ( ةعرسم ) ”ةعضوم اهرطاخم مهب تبكرو

 : امد اهنم اهنابلأ ىراخجم ترحل ا مهتقس ) ماطف نآو عد ىضفناو

 ( ةحارست 7 ىلإ ةحرف 3 ؛ 6 ىلإ زع نم مهتلقنو ءارسم اهئاذغ ولح نم ٍمهتبقعأو

 عضوأ نسم لسةو «ًارشسسقو ةبلغو « ارسأو التسق ماد ىلإ ةرسم نمو
 هتيسحسل سا 0 اجيجوم ايس متنا ار اجهارسم ةنتفلا ىف ( عرسأ 2

 ؛ ًارزج هلجاعل هتلعج ىح هديك قحلاب ”ةنهومو ( هقل# ) دع ةذحخلأ ( هتعبت )

 ظ ْف ىرخ مه تلثاوأ « ةرجزم لطابلا نعو « ةظعوم قحللو « اًبطح هلجالو

 7 . «ديبعلل م الظب كبر امو « ربكأ ةرخآلا باذعلو « ايندلا

 همالكب ىنعي 207 ع ةلاسرلا هذه ىق ةحضاو اهب رهتشا ىلا ىلوصلا ةغالبو

 عنص ام وحن ىلع ميسقت نم عيطتسي ام لكب هيف اًنفرتطدو « ةريزغ ىناعم هل المح
 دقف « قابطلا ىلإ ىهتنت ىناعملا نيب ةلباقم كلذ ىلإ فيضي وهو . ةرقدلا هذه لوأ

 ةدغر ةايحو لامآ ىف ناكو « لاقع ىف حبصأف لقعم ىف ليعامسإ نب قحسإ ناك

 مهتعضرأ دمتف « روصلا كلذ ىلإ فيضيو . بيهر تومو لاجأ ىف حبصأف

 ))١( /:؛ بهذلا حءرم ١؟.



 2 ها

 مهب تعرسأو « باذعلا ىنامألا ىف م ةطساب مهتعمطأو اهنيل نم ةيصعملا

 ذإ « لاثمألا نم لثم اهنأك ةرابع ٌقوسي مث . ةقصالتم روص كالت لكو . اهرطاخم

 امنأكو « ريوصتلا ىلإ داعو . ةحضاو ةيانكلاو . ماطف نأو عاضر ىضقنا . لوقي
 عاضرلا عضيف « قابطلا ىلإ دوعيو . ءاوضأو لالظو طوطخ تاذ ةحول مسرب نأ كيف

 مث . ةرسملا عم ةرسسحلاو ةحرفلا عم ةحرّتلاو زعلا عم لذلاو واحلا عم رملاو ماطفلا عم

 ذخأتل ىح متو « بهللاب ججأتي ميحج ةنتفلا انأكو «٠ ريوصتلا ىلإ هلا درج
 « عابسلا اهشونت محللا نم اسعطقو ًارزج هايند ىف هلعجت ىحو « صخش لك ق دخمب
 قابطلاو . نآرقلا نم ىآب ةرقفلا ممخيو . رانلل ًادوقوو اًنبطح هلعجتف ةرخآلا ىف اهأ
 « ريوصتلا رثكي امك ءاهيف رثكي نييسابعلا عوري ناك ىذلا ىلقعلا ىعيدبلا نوللا

 تناك ىلا عيدبلا نونف مادختساب هعادب] تبثي نأ ديري سابعلا نب مهاربإ نأكو
 قابطلا عيشي امك سانحلا اهيف عيشي وهو « ميسقتلاب اهؤدبي وهف « هيرصاعم بلخت
 ًارسأو ةحرتو ةحرفو « لامآو لاجآو لاقعو لقعم : لثم ىف حضتي ام وحن ىلع
 مب ىتتكي ال وه اذإو « هتارابع نيب ةنزاوملا ىف لغوي ىضمو . لجآو لجاعو ًارسقو
 « سرحلا .ىفو مؤالتلا ىف ادايدزا بلطي ذإ « ةيتررص تاعيطقت نم اهيف ثدحم دق

 « اهتانانرإو اهتادغن تلت نأ نسحب لب « نزاوتتو تارابعلا لباقتت نأ ىكي سيلف

 « ةلاسرلا هذهل هديمحتب بدألا بتك تظفتحاو . هفيصرتو عجسلا نم رثكي وه اذإف

 ظ : !)وحنلا اذه ىلع هيف ىضمب وهو

 الف بلاطلا « هليزمو لطابلا عماقو ( هرصان ) هليدسمو قحلا زعم هلل دمحلا»

 رصانو « هدبعو هتفيلخ ديؤم « بلغ "نم هزجعي الف بلاغلاو « بلط نسم هتوفي

 ؛ هنيد م رهظأو ع ةتملك مهب .ىللعأو « هتوعد مهب ماقأ نيذلا « هبزحو هئاماوأ

 هل ا كيه 6" قابوس مهب رانأو « هءادعأ مب دهاجو « هّقح مهب لادأو

 . ( هئامعن غباوسو « هرصسن بقاوع لضفأ بجويو « هاضريو

 وحن حضاو هاجتا هيفو « ةلاسرلا ىف ةيوثبملا صئاصخلا سفن لمحي ديمحتلا
 لوقعلا "فكل امك « ناذالاو عامسألا همالك "ذكي نأ ديري بتاكلا نأو عجسلا

 تاقابط نم مدختسي ابو « سرحلا ىف ةملكلاو ةملكلا نبب هتامأالع 2 ناهذألاو
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 ةممو

 ىلع اهر دص قى هعضو ىذلا ديمحتلا انلصو نكاو « ةفالخلا لكوتملا ىلوتب ةفلتخما

 : '''وحنلا !ده

 هيدايأ تعبأتتو « هنسنم ترهاظتو « همعن ا ىدذلا هلل دمحلافق لعد امأ و

 قابلاو « هلبق نئاكلاو ؛ هروصمو هئرابو « 2 ءىش لك هأإ « هناسحإ معو

 نعد همأإو مكحلا هل ههجو الإ ”كلاه ء ىش كو : هباتك ق لاق امه ءهدعب

 : هاثك سيا ) : هقالتخ هيش نع ىلاعتملا هدابع قوف رهاققلاو هتئيشم ىف ىلاعلا

 ليبسلا مط ح حضوأو © كيءريحس دحر ماكو ) ورا دايعلا قاخ )و ريصيلا عيمسلا و هو

 ه كس اح 9 هيف مهر م3 رس مل نم م .هارأ 9 © «لئالد ٠ نم مذ تصمت اع 6 هةفرعم

 ميتال ” ىلع ذوو هقلتخ «ىش " لك نسحأ ىذلا ) :هاالج لتج لاق انك

 لحجو هحو رو نم هيف خلو وس مح 5 ل ءام ٠ 32 ,ةلالسإ| نم هلسست لعج م ؛ نيط

 مهايإ هقل ن ّ 2 هلك تلدو ( نوركشت ّ اليلق ةدئفألاو راصبألاو عبسلا -

 مهب ولق ءازإ اهلعج ل ١| مالعالاو مهل أهيصلا جلا لئال للا م م لثم أم هلشدمتب

 عقيأ ؛رهلل اهأينه ى 1 ةئيطاو « مه ركفو مهرطأودن 000 : د صردأو _ مهعامسأو
 ل جا

 هنع رصق- م مؤ .دمدنج الو م ميتتاط فرو 5 كاف 6 مهيلع ىو .ذلاو 0

 * ةولدبعدو هكر اونمؤمأ م مسيل ل 6 مهيأ ىلاعتو كرات د « ره ار ( مهعسو

 6 ردوا 3 ديدملا _ لقا ميال ميدنلا ف دواحللاو هناوضرو هتمحر هب ارفحتسيف

 ري

 هرظنن نم ناكو .( مهقلخ كلذلاو كدر محار * دم الإ ) + هركذ ىلاعت لاق اك

 507 3 كوليماو هتعاط ل منوع دي « هلسرو هءايبنأ مهيف تعد نأ مهب هتفأرو

 ( هبامع مياورذنيو (هباوث منودعيو ,هتمدحر لإ مينو دسسيو ؛ هلي مس 3 نوحضويو

 ) هعئارشو "ا مل نودفَو ©« هطخيس مهنور ذحبو «( هتيوت 5 2 و

 : ىلاعتو كرابت لاق امك « هتمكحو هباتك مهنودلعيو « هظعاوم مهل نوذشكيو
5-05 

 رس لح 00 م ىلا كاس

 ثإو ةنيسد نع يد نم انيعاو ةدس 1 كلامه نم ”غ] ؟ كك (

 ججحلاب مهل متعب نأ ص ةر فنو م هتفأر نم ناكو ) ملع ممل هللأ

 اهب ماقأو « مهقدص اهب رهظأ ىبلا ةقطانلا دهاوشلاو « ةّسنيبلا مالعألاو ٠ ةره اظنلا

 ا ست اي رسب جي سل سس سمس مس سسوس جم م م

 ) )1١برعلا لئاسر ةرهدج 7/4 .



 همأؤ

 ىلإ مه ى ع دأ نوكيا م هأودس ل لمع مهبباثأ 6 هيلي اهب حضوأو 6 مهناهرب

 ( مهنم 3 ىب ١ ىلع ةدحلا 2 0 منع لويقلاو مهم :لصت

 طرس دإ إ سانا لع هول و هللا ممل | .ه نييساسأ نيعوضوم ىلع رودي كني

 نب ل رشم لسرلا ض لسرأ د هول 1و اهنا هةمعبو 2 ماشرلاو ىدطا ق 3 تنايضالا مه

 لصأ وهو َ هقلحخح هيش نع هللا هيزنت ىلإ ريشي هديمحت له هم ىق هارثو . نيرذنمو

 6 نةدرعو رهوج ف زيحتلا نع هرم ويف 2 ةَلْز هعملا دنع ةساكالا لوصألا نم

 مهقدلسخ ىف ا لامخ هب طيح الو ”سح هكردي ال

 ةلص ىلع نوكي نأ ىكيف « ةلزتعلا ن <ب نأ ىرورضلا نم سياو . مهتافصو
 اوناك دإ رغد 5 ا ةعأ 1-0 0 دحتلاف 3 هتايثإ لد رث ومو موئح أبكي

 لهشد م ناسإل و نوكلل هعاذبإو هتاذو هتافص ىف هللأ هر رش نح ًاريثك نوملكتي

 َْف لمأتلا ن 4 همأإ اعد امو نآرقلا ن ل هلك كلذ لودمتس اوناكو َ هتردقو هةتمظعب

 روصو ٠ ةرهايلا هترددو هتنادحو ىلع لدت كنانآ نم هم هللا : ا أمو وكلا ماكنلا

 ءاشنإ قلحلا هللا اثنأ فيك ىلرصلا اهسبتقا ىلا ناسنإلا قلخ تايآ ى امك نآرقلا
 عيمج مه قمح م ةدئذألاو رصبلاو 0 كاكلف نم مف عدوأ فيكو عيدي

 مه دوال َّى منعا تاكلملا هذه اواغتس نأ 3 ىرهل هنإو «٠ مهتالاقو مهتانج حس
 . هذيمحت نم لوألا رطشلا ىَة : ةركفلا هذه لوصلا ٠ ثِسؤو . ىلعألا نئاكلاب ناميإلا
 سانلاب هللا ةدحر نم ناك هنأ ةركف ةازتعملا اهررك املاط ى | ةركفلا ىلإ اهنم 2 و
 نودالو اًثبع مهقلخي ملذإ ؛ ريخخلاو قحلا قيرط ىلإ مهودهيل لسرلا مهيأ ] لسرأ نأ
 ناكف ٠ ميياع ىزنااو رمآلا عقياو © هاده اوعب 5 ميقاخ دقف « ةيماس ةياغ
 مهر" ناو ع ااصلا لمعلا أوؤر عر يا ىدسولا ىلوس مهل نوحصود لسر نم مذ ليد ا

 ةداعسأا مه لفكت ىلا عا ريشلاو 0 مهل نيئيبه « باّقعو باو نم ةرخالا ق
 2 تانأو بات نمالإ باذعاا هءلع قي قيرطلا نع روجي ن دا كو ىيواذلا ف
 ةازجس !":غلأ ىف ىنامملا هذه سابعلا نب مهاربإ غاص دقو . محد ر وفغ هللا نإف
 3 هأدم - 7 نإو ء اامفنأ هانركذ 5 ىقوصلا عيطقتلا 7 ىرخي ع ةنيصر



 همم

 ءاجام الإ روصل 0 او تاسانحلا نع ”الوغشم ناك لثملابو . ميكحلا ركذلا ىآ

 0 د ق هتاديمحت نمو . 5 وفعو ردانلا ق

 قلاب لباقي م ىذلا « ةزعلا ىذ رهاقلاو « ةردقلا ىذ بلاغلا هلل دمحلا

 هب زح مهنم قالا ءاياوأ ا الإ هدابع نيب مكاحتلا نطاوم نم نطوم ىف ”الطاب

قوهز (الطاب ) اًضيحتدو ظ ابوكنم ( عزه )' السف مهب لطابلا لعجو : ةدنحب
 ا

 (ةلصأتسم )5 4 حعيمتجام ”ةقرفم هبقاوع كصارم تناك هؤايلوأ هب ضهن نإ

 زعألا بلاطلا قحلا نوكي ىتح « نيملاظلا عرصتسم ىلإ هعايشأب ةدئاقو « دعأ ام

 لالضلا عايشأو ( ةوق)ادْنيأو ادني نئيسلنعألا قحلا ءايلوأو « لذألا بولطملا ”لطابلاو

 ةئفلا ىف « هتدارإو هللا ةداعو « هتنسو هللا ا ؛ ًاديكو ”لامعأ نيرسسخألا

 ظ 0 ل نكم اك ضرألا ىف مل نكمي نأو أو «مارتت الف زعتت نأ ةروصنملا

 ايلعلا ىه هللا ”ةملكو د لقسلا اهتملك ”ندكتف 2« لذت نأ هنع ةبك انلا ةشئفلا فو

 0 زيزع هتلاو

 : هلوق ىلإ لصن 0 ديمحتلا اذه ق تاملكلا ءافطصا ىلع هتردق 00

 ءافطصالا اذه انز نست ىح «6 اقوهز اضيحت دو يوك" الف مهب لطابلا لعجو »

 لصن نيح رثكأ كلذ انل حضضتيو . .تارابعلا نيب ةقيقدلا ةنزاوملاب ىننعي بتاكلا نأو

 ءايلوأو « ”لذألا بولطملا لطابلاو « ّزعألا بلاطلا ”قحلا نوكيو : هلوق ىلإ

 نأكو « ًاديكو الامعأ نيرسخألا لالفلا عايشأو « ًادنيأو ادي نيسلعألا قحلا

 ف اننأكو « « اهتخأ ديب ةملك لك ذخأتل « روطس ى ال فوفص ىق عضوت تارابعلا

 اهتخأ ديب كسمُت نأ كلشوت ةملك لكف « اهيديأ هيف كباشتت تاملكلا صقرم

 ةملك قالتّتو « لطابلا م قالتت قحلا ةملكف . اهترابعل ةيلاتلا ةرابعلا ىف

 نيتثرابعلا ق قالتت لثملابو . لذألا ا زعألا ةملكو بولطملا ةملك عم بلاطلا

 . الامعأ نيرسخألا ةملكو ادي نيلعألا ةملكو لالضلا ةملكز قحلا ةملك نيتيلاتلا

 قو ءادألاو سرحلاو توصلا ىف ؛ اديالش اذ اعت فذ اعيعا كو ارايعلا ف تاملكلاف

 نم: اعون اينب ةتركي ثدحنأ انأكو قابطلا اهبف مع دّقف « ةضقانتملا ةلباقتملا ىناعملا

 « أدي » ةملك سايعلا نب ميهاربإ عضو فيك رظناو . حرلا جئاشوو ىرمقلا ةلص

 )١( برعلا لئاسر ةرهمج 4 / 175 .



 كا
 نايحأو « (نايحأ ىنخي دق ىذلا سرحللا ىف مؤالتلل ًابلط «ادْيأ » ةملك بناجي
  هماكحإ ىدم ىلح حوضوب لدي ام كلذ ىو . ءاهسلا دبك ف سمشلا حوضو حضتي
 ىبرتسيو . نانحللاو ناسالا قوريث يحب هباختناو ظفللا رايتخا ىلع هتردقو ةياتكلا ةعنصل
 ةقنوملا هظافلأ ضعبل هعانطصا هدنع رثكيو « ميركلا نآرقلا نم سابتقاب ةلاسرلا
 ىلع ةردقلا هدنع سحن اًممئادو . «الامعأ ني رسخألا » : ديمحتلا اذه ى هلوقك
 امك الاثمأ غوصي امتأكل ىح « ةزجوملا ةلمجملا ىرخألاو ةينيطملا ةرابعلا مادختسا
 نع 74١ ةنسل اهب بتك ةلاسر هدنع كلذ روصيي ام ريخخ نمو . ًفنآ كلذ ىلإ انرشأ
 هباحصأ نم ةعامج اولتقو ةنوعملا لماع ىلع اوراث نيح صمح. لهأ ىلإ لكوتملا
 . : 99 طمنلا اذهىلع ىفمت ةلاسرلاو « مهتنيدم نم جارخلا بحاص اوجرخأو

 ردّوأ نم هب مرق امم « هيلع هللا قح نم ىري نينمؤلا ريمأ نإف دعب امأ»
 مادقي 2 ثالث ”لامعتسا ؛رشتنم نم هب لو ُ غد نم هب لدعو ) رجوع)

 ظ : اهريغب ءادلا ”متسسحم عقي ال ىتلا مث ء فيوختو ريذحت نم هب رهظتسي ام 6 ء فيقوتو هيبنت نم هب مدقتي 9 ”نهالوأ ١ ضعب ىلع نهصعب

 ُدمِئاَرَع ْتَنْغَأ نْعُي ل ْنِإف اذيعو ١ اهدعب ِّبَفَع ندد / ْنِإف ةانأ

 ىلإ أوأو « ًباجعإ هسفن تألف ىلئوتملا ىلع ةلاسرلا سابعلا نب ميهاربإ ًارقو
 ريوأ اي : لاقف ؟ عمست امأ  ًارضاح ناكو - ناقاخ نب ى< نب هللا ديبع هريزو
 لاقيو . كاتاود ىل> اهرسخاذ ةريخذو « كل هللا اهأبسخ ”ةليضف ميهاربإ نإ نينمؤملا
 امنإ لل كونملاو .نييسابعلا ءافلحلا نع باتكى ذفن رعش لوأ ةااسرلا هذه ى تيبلا نإ
 ليوا لئاسرلا هيف سكت تناكىذلا ىضرغلا ىدأ ميهاربإ نأل ةلاسرلاب بجعأ
 . دح دعبأ ىلإ هب ءافولا عم لب « لالخإ ىأ نودو ريصقت ىأ نود ةرابع زجوأب
 ىناعملا ةثدا ء« الاثدأو امك أرقن امنإو « ةلاسر ىف ةبقاعتم اًغيص أرقن ال اننأكو
 ل ذإو « ةيّوصلا تاعيطقنلا نم يورض اهيف ىرجأ دقو « اهتغايصو اهئادأ ةقدو
 ةءعبسس ايف فاضأ نأ ثباي ملو « اهلئاوأ ف حضتي ام وحن ىلع ةيئاهنلا ةروصلا ذخأت
 ل ل قد باتكلاو . ءادلا مسحب برحلا نع رسبع ذإ ةعيدب ةروص فاضأ امك « ةفيرط

 . )مال / ١ ءابدألا جعم )١(
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 درر نإ لت لوب يش ا كرو مالكلا مادختسا ىلع اليوط ًانارم روصي

 اهتم رك ةلاسو. ةلاسرلا هذه زارط خو .. .ننسلا تارقع «تدقما هلو" ةرخ

 : 3 ةيانعلا قحتسي الجر ىكزي كزي هئاقدصأ دحأ ىلإ ةعافش ىف اهب بتك أرصق

 ةعينصلاو « هرمأ ىينّعَيو « هركذ نسحيو « هركش (ومني )وكزي نم ”نالف»

 :”اهقيرط ةكلاسو:« ايعقوم ' ةفقاو ةدنغ

 هرج هعم عْضَي | 1 ركش ةباصإ ىجحلاو نيدلا وذ ها م لضفأو

 . اهيف دكا دقو « احضاو ءادأ اهنم ضرغلا ىتدؤت اهنكلو ةزجوم ةلاسرلاو

 ىذلا تيبلا جرخأ نأ ىنعملا ىف هقيقدت ا غلبو ؛ مع سايعلا نب ؛ مهاربا

 رطفلا ىدع 3 نويتكي لئاسرلا باك ناكو . لاغمألا جر ةلاسرلا هنمّض

 ماكح ىلإ اهنوهجوي دقو « ءافلخحلا ةمالسب اهمف مهنو رشبي ةيعرلا ىلإ لئاسر ى ييشالاو

 هلوق كلذ نم ع مهبجاو مهو رك فيو ةفيلخلا ةمالس ىلع هللا اودمح,ل تايالولا

 ظ ؛ لون

 ص م سس مه و

 هعج رم هيأإو ؛ همس انس 5 درودم هنع ءالصأ عرف لكل نإف دعبامأ )

 عسجر « اهنكميو ( اهلصأت ) اهلن : م 0 نم عجر ىتسو «هلئؤدمو

 ( هتفالخو هللا نيد رومأ هريدتام لضنأو . اهتءاقتساو اهبايتتسا ىلإ اهعورذ نم

 نوكس هللا نذإب عيدج ام (هفاع هؤاكزو لصألا ناكف . هدايعو هللا "قوّقحو

 ا ( ةعا املا رد را 4 ندمأو ( ةبالو ولا ) ةبفسسلا خالص ( ةماعلا ) كاك كلا

 . كرمأ ىل اعااناعم هاذ "لسعفاف كانو انة كو ترس ىف معتتلا

 5 هدرو « أ اهلا ف لول روطسلا قى ناحضاو جاودزألاو فدارنلاو

 اهيل اهبايتتساو« اهنكمت اهيلي ايلثأتو فلئم اهيلت هعجرم لثم لابو « ىبعم لا سفنب هطينتسم

 لوا نع هناك قون عنذألا اقرا ىلع حضاو صرح كلذ فو . اهتماقتسا ]

 ىلع ةلادلا لوصألا عيج دقو « ةيهمف ةفاث افقثم ناك هنأ ىلإ ريش لق , عورفل

 ام تاردت وأ نيف ا تادنإ قود نيالا نيكس: ةعئرأ :ى :ةريردقو مكحلا ندمحم

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهنوكش ى ةيالولا حالصو « ميت اح نع مهاضر ىلع لدي

 . ١89 / + برعلا لئاسر ةرهمج (؟) ١. ا ,ى/ (ءايقكلا سيستم رام ناغألا 0



 هرب ه

 نوناعس كل مهنأو مهيلع معنلا روهظو ع مهسوفل لع جوهانلا 3 أَو ع ةيرادإلاو

 كلذ نه ءقةفاتخم تاي زعت هئانبأو لكوتملا مس أب بتكيو . ةايحلا ىف كلنضلاو سفبلا

 : 27 لوقي اهيفو « ناسارخ ىلع د هللادبع نب رهاط ىلإ همساب ةيزعت

 ير هيئاصم قو هركشب هتمعن ق هللا ىضرأ نسم ”دحسأ نإف دعب امأ » ظ

 ريداقملل لاذتلا ىف امو « اهمامن ءاعدتسا نم معنلا ركش قى ام مهف نع م
 هع يب منا 0 ادد 0 م كام هللا ل قو 6 0 قامحتسا

 عانف , ىلا ءامقملا لإ هعحم ءاشب ال ىذلا "الا 0 دود م ىبيو يدم نم لع

 هلل راثيإ نم كدش و )م دهب ظعو ندم قحأ وهو 0 هللاب كظعب نيئمؤملا ريمأو 2 هلعب

 هللا قّشتاو « هب كرمأ ايف هل كتعاطب كيلع هللا قح ”مادقتف . . . هنم هل كلب دن ال
 . « ني اصلا ضوع ”لضفأ هللا باوث نم كلذب ضستاقمت « كلب و ,رادقأ عقاوم ىف

 ىلع هركش هبر ءازإ ناسنإلا بجاوف « ىناعملا قئاقد نم ةفئاط لمحت ةلاسرأأو
 نينمؤملا ريمأ عت هللاو .هناوضر قحتسي كلذب هنإف هؤاضق هب لزنسي امل همالستساو همعن

 كلذبو « هردقب اضرلاو هل ةعاطلاب كيلع هللا قح م دسق : هل لوقيو . هدعب ءانف ال
 ميهارب ل ةرات علق ةيذاالا نيتك قو: نييرقلا نيضارلل ضوع ريخخ وه « هباوث : قحتست -

 م بناوج قف ان ايحسأ همدخعتس ناك هلأ عجسلاب رخزت نا مل نأ
 3 تدقاب اهب ظفتحلا ىلا ةيلاتلا ةعطقلا ق ىرن ام و>) ىلع « هيف ايي هلئاسر

 : لوقي ذ] ءايدألا مجعم

 ا را رب مهبذك روع ف مهلطاب فرع هللا ءادعأ لسجوو )

 يع ع رقرسب ضيموكو ( امئيش هدجمب مل هءاج 0

 هبهاذم 0 يعش ع هب راغم ”ةفغكلا) ترسحنا اذإ ىبح ٠ طق علو

 نودع رادص الو وو الو : رزو الو ذل ال "نأ ؛ هبااطو 0 نَقيأو

 8 رم لطابلا مت أودنو « ”ةيجنم قهلا تبقاوع تري ا رفم برللا نمالو

 )١( ص برعلا لئاسر ةرهمج 18 . ] )١( ءابدألا رجعم ١/ 1١9٠.



 ظ ق3

 هئاضق نع الو ( اليدبت هللا ا عت نأو ) ( همزه ) هلادأو هلازأ ايف هللا 0

 ] ..؛ اليوحت

 ةبختنم اهتاملكو « نآرَقلا ىآ نم تاسابتقا لمحتو ؛ صل اخ عجس ةعطقلاو

 ١ سابعلا نب ميهاربإل انركذ ىلا صئاصخلا اهيف ىرجتو 2( فهرم قوذ اهيختلا

 هلازأ » لثمو « ( مهبذك هيوكو مهلطاب فرخز » : لثم ف راركتلاو جاودزالا اهيمف

 - هروم الو » : لثم تاقابط ضعب اناَماَتو ٠ صقان سانج ةريخألا ةملكلا قو « ؛ هلادأو

 كرخز لثم روص ضعب ىلع رثعنو «لطابلا متاوخو قحلا بقاوع » لثبو ؛ ردصالو
 لثم هرين ىف ناك هنأكو . بارسلاب لطابلا فرخز هيبشت لثمو بذكلا هيومتو لطابلا
 حلصتسي لازي امو : راتخي مث بتكي ع ائب رم امش « جرفلا وبأ هب هفصو امو هرعش

 تاعيقوت هأو . ةفيرطلا ةيبدألا تاغايصلا نم ةبخن ةلاسرلا جرخت ىح طقسيو

 اصخش مذي هيإ] بتك باتكلا ضعب نأ كلذ نف «ةيبدألا بتكلا ىف رودت ةعيدب
 : "7ةلاسرلا ىف عمقوف « رخآ حدميو

 .؟ هعملقسي ام لاكتلا نم ءىسمللو « عنقي ام ءازحلا نم نسحملل ناك اذإ»
 دا: ةهر نحلل هنملا ةاقثاو + ةشر لع حارلا جينا لدن

 . : ىدوعسملا لرقيو . ميسقتلا ةفارط مهملا نكلو « عيقوتلا ف حضاو عجسلاو
 . ؛تعمج لق همالك نم ناسحم لوصفو «تنود دق تابتاكم سابعلا نب ميهارب لو ٍ

 اوعقو مث البج اولع موق لثم ناطلسلا باحصأ لثم » :لوقي ناك هنأ هنع ىورسيو

 ناويد هل توقاي ركذيو .©"7« ءاقترالا ىف مهدعبأ فلتلا ىلإ مهبرقأ ناكف « هنم
 . ةعئار ةغالب انغيلب اًبتاك ناك هنأ قحلا ىفو « لئاسر ناويدو رعش

 . ؟١ / ؛ بهذلا جورم 6 . 451 / 4 برعلا لئاسر ةرهمج 90 )١(



 هركال

 (1) لظحاحلا

 . نب وره ناهع وبأ همساو « امهظوحجو هسيستسق د ءوتن ىلع لادلا هبقلب رهتش ِ
 دوسأ ًاديع ناك ةرازف هد نإو ءالو ىنانك وه لب ليقو « ةنانك نم هنإ ليفو . رح

 لع « اهيف دلو ىلا ةنسلا ىف فلدتخاو . ىنانكلا علق نب ورمعل الام
 دقعلا ىف دلو هنأ نونظملاو « ةرجهلل 80ه ةنس قوت هنأ ىلع ةاورلا قفتا نيح
 ىو يو « ةئس ةئام نم برقي ام شاع هنأكو « ةرجهلل ىف نر' نم سداسلا
 : (مرتامورلا ) سرقنلاو ( للشلا) جلافلا نم وكشي هتايح رخاوأ ىف لاق هنأ هنع
 تس اًهمظعأو « فلتلا اهضعب نم فّوختي ىلا ةضقانتملا للعلا هذه ىف انأ»
 طقسمةرصبلابأشن هنأ الإ هتأشن نع حضاو ءىش انيديأ نيب سيو , (6)1 ةنس نوعستو
 ىلإ فلتخسب ناك هنأىلإ ريشي ام « ناويحلا » هباتك نم ىناثلا ءزحللا علاطم شو « هسأر
 وحنلا نم اًئيشو ةءارقلا اهيف نوملعتي اوناكو «ةيسبصلا نمهتادل عم بيتاتكلا ضعب
 قوطلا نع بش اذإ ىتح ءراعشألا ضعبو نآرقلا ضعب نوظفحيو « باسحلاو هقفلأ
 « نف لكرف نورمضاحي اوناكو « اهيف ءاملعلا تارضاحم ىلإ عمتسي دجاسملا ىلإ ىض
 لك مهتلي لخأ دقو . سردلا دارأ نم لكل باويألا ةحوتفم تاعماجب هيشأ تناكو
 نيب تاروانعو تاشقانم نمو ةغل مولعو وحن نمو ةعيرش مولعو هقف نم اهيف هعمسي ام
 ةغللا برعلا ءاحصف نع ذخأي ديرملا ىلإ فلتخي ناكو .قرفلا لك نم نيملكتملا
 ذنم ةريبك ةيبدأو ةيراجت انقوس ا ناكو ءراعشألا نم هنودشني ام ضعبو

 ل ب ب
 نيمأ دمحأل مالسإلا ىحضو 47١/م لادتعالا هرابخأو هتايحو ظحاحلا ىف رظنأ )١(

 ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا انباتكو 886 ١/ دادغب خيراتو ١7١ ص تسرهفلا هتفاقثو
 ( فراعملا راد عبط) ىرجاحاهطل ظحلاخبأو ه 4 ص مجعمو ٠١4 /4 بهذلا جوربو /11
 ةيبرعلا ةظقيلا راد عبط ) تالب لراشلظحاخبا»و 2 نبال ءابلألا ةهزبو 74/1١١ ءابدألا
 . ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا نانحلا ةآربو ورمع ىف ناكلخ نباو ىرابنألا
 ةابدألا مجعمو ؟5١/ 15 دادغب خيرات (؟ ) ١ / ١١44 ىضترملا ىلامأو ١ / ١56 ىففايلل
 ١1١. /5 نازيمو ١ ١ 6ةقرولا ب اسنألاو“ ه ه/ ؛ نازيملا ناسلو
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 تاريهن دحأ ؟7ناحتيسب كمسلاو زبحلا عيبي ناك هنأ هرابخأ فو . ىومألا رصعلا
 ىلإ ةجاح ى ناك هنأو « ةطيسب تناك هتأشن نأ ىلإ كلذ ريشي دقو « ةرصبلا

 «٠ ةءارقلا» سردلا ىف هكامهناب تقاض همأ نأ ىوريو . هشاعم يستكي نأ

 هل تااقو «تيبلا اهعّدّوأ سيراركي ءلم قبطب هتءاجف « اًماعط او اينم بلطف

 بهذف . بسكتلا ىلإ ههبنت نأ ديرت ؛ ميلا ويب ماعط ب م ىدنع سيل

 هلأسف « سردلا ىف ءايرثألا هقافر دحأ نارمع نب سموم هيقلو « اًستغم علال

 ظ ًارانيد نيسمخ هاطعأو هلزنم ىلإ هذخأف « همأ ثيدحن هث دحف ؟ انا ا

 « هراد ىلإ نول احلا هلمحو قيقدلا ىريشاو « قوسلا لخدو « احرف اهذحأف

 ,ى 0 "ىلإ اهتم دق ىلا سيراركلا نم ا لامتف ؟ اذه كل نأ نم ع هتلاسو

 ءافلحلا نم اياطعو لاومأ نم هبيصيس امل ًاركبم ًازمر ناك نارمع نب سوم نأكو
 . عار ز ءااو !!

 ةءاج نع هذخأ ناك امو دلي رملاو دجسملا دنع هفقثت تاحاس فق و

 رابخالاو ةغللا باحصأ ةديبع ىلأو - شفخألاو ديز ىلأو ىعمصألا لاثمأ ءاملعلا

 «ةازتعملا نم ماظنلاو سرشأ نب ةماميو رمتعملا نب رشبو فالعلا ليذحلا ىلأ دنع الو

 نع « ةناقثلا عورف لك ىلإ تدتما لب « هرصع ى نيث دحاو ءاهقفلا رابك دنع الو

 دادغب ىف وأ ةرصبا ىف مجرتي وأ فّلوي نأ درجمب باتكلا ناكو « تابتكملا قيرط
 فورعمو . بتكلا نيكاكدو تابتكملا باحصأ نيقارولا ىدبأ ىف هخسن رئاكتت

 ةليلذ عفقملا نبا مجرت اهيفو دادغب ءوشن لبق ةمجرتلا راد تناك ةرصبلا نأ

 ىلا ةيملعلا ةفاقثلا هذهبو « سيلاططسرأ قطنمو ةيسرافلا بادآلا بتكو ةنمدو

 تعاطتسا انك « ةيئاهنلا هنيناو اوآو وحتلا ملع عضت نأ تعاطتسا ةركبم اهسفنل اهتققح

 ةلرتعملا ةلصو « ةينيدلا تاساردلا ق رحلا ركفلا باحصأ ةلزتعملاب رفظت نأ

 ظحاحلا نأ معاز معزي نأ أطل نم نوكي كلذلاو . ةفورعم ةررشلا ةفسلدلاب

 « هرمت نم نيعبرألا زواجت نأ دعب "ةدادغب ىف الإ ةينانويلا تامجرتلا أرقي مل
 نيكاكذ ىف هرصب تحت تناكدمف « نومأملا دهعل اهيف ماقأو اهلخد نيح

 قو ١١١ ص تالب لراشل ظحاحلا (+) ا

 . ةقرفتم عضاوم . 8٠” ص ىضترملا نبال ةلزتعملا )١(



 ن3

 بحاص ركذي ذإ « دحاولا مويلا ىف بتك وأ باتك ةءارقب ىتكي نكي مو« نيقارولا
 لوقيو .2'ارظنلاو ةءارقلل اهيف تيبيو نيقارولا نيكاكذد ىرتكي ناك هنأ تسرهفلا
 « ظحاحللا نم رّثكأ مولعلاو بتكلا ًبحأ نم تعمس الو طقرأ لا : نانفه وبأ
 ةل آب هيشأ ناكو .2 "00 ناك ام انئاك هتءارق ىفوتسا الإ طق باتك هديب عقي مل هنإف
 ادامآ هترك اذ ف : لظيو 2 هنهذ مترو الإ هؤرقي ءىش : كانه سيلف ةروصم

 اهعضو ىلا ةليوطلا ةمادقملا بتكلاو ةءارقلاب هفغش ىلع ةلالدلا ريكأ نمو . ةأواطتم
 اهنمض دقو « بتكلا ديجع ىف ةحفص ةئام وحن ىهو « ناورحلا هباتك ىدي نيب
 . ناويحلا لبق اهفنص ىلا ةريثكلا هيتك تسرهف

 ( هرصتع ف ةلاسا مزلي ىدم كقو ٠ لازتعالا هب ها مه نم ناكو

 لزتعم رهتشا املكو .. فاالعلا ليذهلا ىنأب انداب ٠ رع ناك ام لك بعوتسيو
 ماحفإو ةرظانملا فق ىرابي ال ناكو 73 ''ماظنلا مهم نورا نمد ناكو « هتقلح- مزز
 نم بناج لكؤ هقيطي هارتسو « هنع تالذ نلقلتف : ةعطاقلا ةلدآلاو نيهارملاب موصخلا

 عيوب ماوعلا مقل نيولكتللا ناكم الو ): لوقي هيفو « ةريثكلا هتاباتك بناوج
 باحصأ الوا لوقأو « لّحتلا عي مج نم ماوعلا تكلهل ةلزتعملا ناكم الواو : مألا
 مهل ج سهنأ دق هنإ ءلرقأ إف ةارتعملا نم ماوعلا تحلل ياكل ميهار ا مي اردإ

 (4)( ةمعنلا اهب ميالمشو ةعفنملا اهيف تريظ انا مهط رصتخاو اداوم مه قتفو دا

 وزد اعفد ظحاحلا عفد ىدلاوه ا ةفسلفلاو لازتعالا نيب ةوشب جزع م اظنلا ناكو

 ا ةفاقثلا ةركف هسفن ىف سرغىذلاوه هنأودبيو . عاطتسا ام لكب اهلوادجنم
 ىف تافاقثلا لكل اًنيعوتسم ناك هنأ ىلع لدي « ناويحلا » هباتك ىف هنع هاور ام نإف
 هذاتسأ ءارآ ىف هريكفت لوط هادهو . ةيمالسإو ةيبرعو ةيدنهو ةيسراف نم هرصع
 تيمس ةقرف هل ثنو ءارآلا نم ةعومجم قنتعي نأ ىلإ ةلزتعملا نم هريغو ةيلازتعالا
 هذه نم ةفئاط راصتنالا هباتك ىف ىلزتعملا طايخلا ضرعيو « هيأإ ةبسن ةيظحاحلاب
 هتاداتك ظحاملا أدب ىّتم فرعن الو .«"2اليوط ةلزتعملا ةليضف هباتكب ديشيو « ءارآلا

 ءارأ ف رظناو "٠١ ص راصتنالا (ه0) . ١,7١١ ص تسرهفلا )١(

 . ١786 ص ىدادغبلل ا (؟0

 ريا 0



 هو

 نيح رطّضي ناك ىّبح « هرمأ لوأ ىف لامهإلا نم ًاريثك قلب ناك نا كس

 نبا لاثمأ نيهبانلا ءامدقلا باتكلا ضعب ىلإ هلمع بسني نأ ةلاسر وأ اًنباتك فلؤي

 باتكلا ناك ذئنيح « ةمكحلا تيب بحااص 0 وأ ىباتسعلا وأ لياحللا وأ عفقملا

 نوفرعي ةلزتعملا نم هتذتاسأو هؤالمز ناكو . (17هتياورل سانلا ىأيو ؛ جوري

 ليف اذإ ىبح « سرشأ نب ةعاو ل نب رب مهتمدقم فو « هلضف

 ىلإ ورسم نم هعوجر دعب ةعيشلا وأ نييسابعلا نم اهيقحتسمو ةمامإلا ةديقعي نومأملا

 بتكو ©« عوضوملا اذه ىف ةباتكلا ظحاحلا ىلإ بلطي نأي ةمامث هيلع راشأ دادغي

 ةحتاف كلذ ناكو « 297 بتك امب هل دح ال اًباجعإ نومألا بجعأو ظحاحلا

 حبص ا هنآل نكاو « دادغب ىلإ ةرصبلا نم لوحت هال ال + .لفحتاجللا | ديدج دهع

 « خيراتلا اذه ذنم بتار هل حبصأ هنأ انظ نظنو « ةلودلل 55 اميتاك

 ةث'راث ىوس هب ماقملا عطتسي م هنكأو « لئاسرلا ناويد هدلقي نأ لواح نومأملا نإ لاقيو

 ايف اماكم ء ةيبدألا ةباتكلاو فيلأتلا نم هتعانص ىلإ اهدعب داع « "ماي انأ

 دجو هنأ ق ىيقحلا ببسلا وه هب فرتع ىذلا هحبق ناك اعرو . .ةيئارد هس ودب

 اهتائيب ىلع فورعتي لوخأو ماقملا هل باط دادغي ُْف همعالتال لئاسرلا ناويد ةفيظو

 مداخل لوحتتو ٠ ةرظانملا»و سردلا تاقلحو نحت اينو ىداوئتلا قف لعل ةيبدآلا

 ماقنم راد ءارماس ذخعتيو « ظحاحلا اهعم لّرحتتيو « مصتعملا دهع ىف ءارءاس ىلإ

 « روهشملا رعاشلا بتاكلا تايزلا نبا ممل ويرو :نيبو هنيب ةلصلا  قئوتتو هل

 نم رداونلا» تاهاكفلا باحصأ ةصاخيو « ءايدألا نم ريثك ىلع فرعتي اهيفو

 ا هتلعجو « ءافلخلا ءامدن نيكحضملا نم امهريغو زاّكمتجلاو ءانئيعلا ىنأ لثمأ

 و « ةاضقلا ىضاق داؤد ىلأ نب دمحأ همصخ دض هفص ىف فقي تايزاا نياب

 0 « لكوتملا ىلإ ةفالكلا ريصتو قئاولا هنبا هعبتبو ىنفوتي نأ مدل ثبلي

 - © جم

في هىلءح من ةريثك ًارومأ تايزأا نبا لع نغطفتي
 رودت َْق 4ب لعيو هلع صي

 لسريو ءداؤد ىلأ ن "نأ ءانثألا هذه ُْق لكوتملا بارقيو . تومي ىح رانلاب ىمحم

 : ظحاحلا هأ لرقيو َ ه44نعت قاذخأيو ) ادم هب هنوتأيو 6 | ظحاحلا بلط َْف

 )١( ةنحل عيط ) ظحاحلا لئاسر ةعومجم ) ١ ( نييبتلاو نايبلا 8 / 817 .
 ص ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ٠١8. ءابدألا جعم (م) 78/15 ٠



 4١ه

 نوكي 000 "ىلع رمألا كل نوكي نآل هللاوف هللا كديأ 000

 - ىنع وفعت نأو ء ءىستف نسحأ نأ نم ”ندسحأ نسحتو :ءىسأ نآلو « ثليلع ىل ظ
 عثلن الور ؟'"داؤد ىلأ ن نبا هنع افعو . ( ىمم ماقتنالا نم لدجأ كتردق لاح ىف
 نم رمأب هياإ بتكي هارنو هتسااجمبو هب اسفوغش لكوتمل ريزو ناقاحب ن علا ىرن نأ
 فيلكتلا اذه نوكي نأ بلغي ,و« ''7ىراصنلا ىلع د درلا ىف ةلاسب فنصي نأ لكوتملا
 سلايطلا سبلب ةمذلا لهأ أو ىراصنلا لكوتملا اهيف ذخخأ ىلا ةنسلا ىهو 780 ةنس ف
 ذنم ةمئاق تلظ ةاودلل اًنيعسر اًبتاك هتمهم ناك عيرتلادف ريغ ف ان رع ا
 - هشيع هيفكت تناك ةلودلا نأ دب الو . ماعلا اذه ىبح ىرجهملا ثلاثلا نرقلا علاطم
 . ماوقلاو ءاززولا قديم نيح ناكو « ءارعشلاو ءاملعلا م ني ريثك ىكت تناك اك
 00 تايزلا نبا هادهأ دقف ؛ مهاومأ ضعب هنود سيسي هبتك ضعب باّدتكلا رابكو
  نيح داؤد يبأ نبا عنص ' لثملابو « هيأإ هم دق نيح ناويخلا هباتك ىلع رانيد نتالآ
 باتك هيلإ ؛ ىدهأ نيح 00 سابعلا نب ميهاربإو نييبتلاو نايبلا باتك هيلإ ىدهأ
 ؛ دالوألا قزري مو جوزتي ملذإ « هتجاح ”دسي لاملا نم ليلق ناكو . ليخنلاو عرزلا
 ًاركبم هب ملأ ( ( للشلا ) جلافلا ضرم نأ رهظيو . كانهام لك اذهو «ناتيراجو وه امئإ
 همادق ىذلا .ناويحلا تاتك لأ دّقف «ةباتكلا نع الو ةكرخلا نع هدعسقمي مل هنكلو

 عيزأاو نييبتلا نايبلا لثملابو « "ا وافموهو ةرجهلل 188 ةنس قوت 11 تايزلا نبال
 . هنأ حص اذإو « رمتعلا هب لاطو سرتقنلا هباصأو . ةيبدألا هلئاسر نم ريثكو ليخنلاو
 هأوعب [ظفتحع لظ لق نوكي هنإف 747 ةنس قشمدل هترابز ى ناقاخش نب حتفلا بحص
 اهب ىضمأو ةرصبلا ىلإ داع ضرملا هب دتشا نيحو . خيراتلا اذه ىتح لقألا ىلع
 : هل تلقب همايأ رع 2 كا ) : درمملا لوقيو . هتايح ةيفب
 رمعش ام ريشانملاب رجول جولفم هفصن "نم نوكي فيا لاقف ؟ تنأ فيك
 ةنس لكوتملا همأإ هجوو . «هلال هبرقب بابذلا راطو | سرقنم رخآلا هفصنو (« هب

 . لئاطب سيل ئرماب نينمؤملا ريمأ عنصي امو » : لاقف ءهيلإ هلمحم اصخش 7
 , ن1 ؟ 4 لئاح لقتعو « لئاس باعمأو ٠ لئام قش ىذ

 ظ لا رهز ليذ 6 ٠ ] الو / 15 ءايدألا يجعم 6 0

 1١. / 5 ءابدألا ىربش بتار لإ ها هناك 1 هاو
 . ظحاحلا ىلع ىرجب ناك مولعم
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 ةرمثلا قحملا ىف وهو « ىبمابعلا رصعلا ىف رهظ بتاك ريكأ ظحاحلا ءدّسعبو

 ثثيح نم عءاوس « ةارعملا اني ضين نا ة.صخلا ةيلقعلا دو دا لكل ةحيضانلا

 « ىناعمال ديأوتلا | ىلع ةردقلا ثيحح نم ا لالدتسالا ةوق ثيح نم وأ ق جطنملا حوض

 ءامدقلا نم هريغو زتعملا نيا كلذ ظحالو ء دفنت ال ةيلقع نزاحم نم دمتسي هنأكو

 ةجسحلا ةوق هب نودي ريو ع7 هتاناتك ف ىالكلا بهذملا مدخعتسي هنإ اولاتف « هدنع

 لازيال رهن « بضني ال رهن نم ذخأب امنأتو ؛ ليلعتااو بي.ستلا ىلع ةردقلاو ةيقطنملا

 فكظوتت ال راوخلاو لدحلا ىلع ةردق كلذ قى هفعست ٠ ايضيشنتو ةححلا هنم ا

 ظحامللا بتك نإ » : ةروثأملا هترابع هنع ديمعلا نبا لاق كلذ لجأ نمو « دح دنع

 قثاقد نم هريثي امو ىلاعملا تايفخ نم هطيفئتس ام ( اناث بدالاو الوأ 0 م

 ايافخ نماضيأ ل « ضرعلاو رهرجلاو رشلاو ريخللاو ساودماو مسحلاو حورلا ىف

 هتاقبطب لصتي امم قالخأ ريغو قالخأ نم هيف امو .هرهاوظو هشاع ىذلا -

 هتاهبطب ىلصتي امو نايق ريغو نايقو قيقر ريغو قيقرو ند ه دكسمو صوصل نم ةيبعشلا

 ايلعلا 4: أه. طب لصتي أمو عارعشو ءاملعو نيواودلا ْْف نيفظومو راجت نم ىطسولا

 لصتي امو داوقو ةاضقو نيواود ءاسفرو ءارزوو ءافلخ نم ةمق احلا ريغو ةك احلا

 تابنلابو ناويحلاب لصتي امو « دووملا» ىراصنلا»و سوما نم ةمذلا لهأب

 كؤجفت لازآال فحتع هتاباتك ق رودت ثلنأكو « بوعشلا لئاضفو مجسعلاو برعاابو

 ةئداح ضرعب ةراثو « ةدقعم ةمكاك ةاانس :تيلع ىضرعي ةراتو . روصلاو فرطلا هيف

 ق كيب ف فواطي ةرمو « ءا ارهاس ق 3 دادغب قى : وأ ةرصبلا ىق ةيمويلا ةايحلا ثداوح نم

 ندملا تاعراش ىق ثلب فوطي ةرمو ؛ نارقلا ىآ ضعب ق وأ قيدعلا ركفلا تاهدر

 5 اولا ن * اهيف نمو ةساخنلا رودو ةريبكلاو ةريغصلا اهتيناوحو اهتقزأو ةقباسلا

 . سفن ةليخد الو دب ةراشإ الو هحو ةمسق هتوعت ال هلك اذه ق وهو

 . كل لقني ىذلا ةياورلا قو فصولا قو ثحبلا ىف قلطنملا ركفلا اذه بناجيو

 دم ىف ام لك كيلع ضرعت ةيئاهيس ةطرشأ ءازإب كنأكو « هتاعس هتاش لكب عقاولا

 ىح « ادكنضو اًسؤي اهدشأو اًسيعنو اًنفرت اهدشأ ق ةايحلا رودس فب ةرييكلا قارغلا

 ه4 ثرعم يدك ذاك ءايزأ نع« كانه نأك ام لكل :تفااحم ةرااد هتك امن اكل
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 : لوقي ذإ ةبراوم ىأ نود حب رص ةحارص ىف كلذ نلعيو « انايحأ تاروعلا
 باب لمعتساو ززقتلا رهظأو عدترا ( تاروعلا ) ركذ ىلإ ىهتنا اذإ سانلا ضعبو)
 لبنلاو مركلاو فافعلا نم هعم سيا لجر وه امنإف كلذك هدجت نم رثكأو « عروتلا
 الإ قافتو ءاير بحاص طق فشكي ملو« منصتلا نم لكشلا اذه ردقب الإ راقولاو
 ((1). ةنكمتم ةلاذنو لحفتسم مؤل نع

 ءامدقلا ناكو « ةكح.ضملا رداونلاب كفارطإ لواحي ظحاحلا لازي ال كلذ بناجيو
 هفارحنا عم ظحاحلا ابتك» : ىدوعسملا لوقيل ىبحن . حوضوب كلد نوظحالي

 ناهذألا أدص ولجت ( اًعيشتم ىدوعسملا ناكو « ةعيشلل هتممصخ ديري ) روهشملا
 نضر: .نيسخأ اهفضرو ء ظن نسحأ اهمظن هنأل « ناهربلا حبضاو فشكتو
 جرخ عماسلا ةمآسو ئراقلا لام فوخت اذإ نأكو « ظفل لزجأ همالك نم اهاسكو

 ظحادللا كلذ رّوصيرو 7"2(ةفيرظ ةردان ىلإ ةغيلب ةمكح نمو « لزه ىلإ دج نم
 اهباحصأ "لمسح نأ تاضايرلاو بادآلا بتكل ىغبني سيلو ١ : لوقيف هسفن
 ”دكتست ىلا ةبعصلا ىناعملا لعو ملا قحلا ىلعو ضدملا لقعلا ىلعو فارصلا دحلا ىلع
 باتتكلا نوكي نأ سأب الو « ةياهن لامحالاو ةياغ ربصللو « دوه لا غرفتستو سوفنلا
 وهو «ءالخبلا ١ روهشملا هباتكب رداونلاو لزملا ”صخو ."76 لزملا ضعبب ًاحشوم
 ىو . هرصع ىف ءالخبلا ءاحشألا نع ةهكفلا صيصاقألا نم ةريبك ةعومجم
 عيب رثلا ةلاسر ىهو « باهولا دبع نب دمحأب ىمسملا باتكلا دحأ ءاجه ى هل ةلاسر

 ىف هفصي لعجف « اًثيلم ًاريصق ناك ذإ هيلع ردنتلاو هب ككحضلا ىلع «ريودتلاو .
 رصقلا ىف نوكي لهو « لاما ىف ةعساو ةسارد ىلإ هاوح مث ءاتكحضم افصوهتلاسر
 عيب رتلا ىف نوكي وأ ءالتمالا ىف نوككي وأ ةفاحنلا ىف نوكي وأ لوطلا ىف نوكي وأ
 ةرات ةيرخسلابو ةرات ةباعدلاب 'ىلمتو تاحفصلا تارشع ىلإ دتمت ىهو ع ريودتلاو
 لاح لك ىف ةناصرلا سانلا لمعتسا واو » : حازملا نع اًمعفادم لوقي اهيفو ٠ ىرخأ
 ةدرأ اضخم لطابلاو « مهل ًاريخ حارصلا هفسلا ناكل . . . لاقم لك ىف دحلاو
 ءاكبلاك هعضوم ىق كحضلاف َ لكش لاح لكلو ردق ء ىس لكل نكلو 200 مهيلع

 : 4 هعصوم

 )١( ص يبو دنسلا رشن ظ .:؛ه / ” ناويحلا 785 .
 لراش ةعبط ) ريودتلاو عيب رثلا ةلاس ( 4) ] .١٠و / ؛ بهذلا جورم )١(
 ظ . ه7 ص ( قشمدب تالب . ظحاحلا لئاسر ةعومجم ءاسنلا ىف ةلاسر (؟ )

 يناثلا ىمايعلا رصعلا ٠



 م

 ىراملا فرط اهو رداونأاب هتاباتك للختي نأ ىف ظحاحلا غر كر جو

 راثآلا ضعبو نآرقلا ىآ ذب هتاباتك فيعاضت ىف درو نأ ةلتاق هنو

  دارطتسالا ةريك هبتكو هلئاسر ىف عاشأ امم « مكمحلاو راعشاألا ضعبو رابخألاو

 ىبحو : « ىراقلا لع ال ىبح « هتباتأل ا هله هذخترو ًادصق همأ] كصقيب ناكو

 ى هلوقك « هتك ىف ًارارم كلذ ناعيوفو : هيتكي يا ةلاووإو هداج لك

 لصفأو باتكلا اذه حمشوأ نأ ب قدرلا فاو تيرغ دقو : ناوردلا باتك

 باتكلا اذه ىراق جرخيأ ث.داحالا بو رضو رعشلا بورمذ نم رداونب هبا 3

 تاوضألا لع عام بألا تيأر ىنإف لكش ىلإ لكش ةمف.تان ىلإ باب نم

 ىق الإ كتالذ امو « ائيلع تالذ لاط اذإ ةح.صفلا راتوألاو ةنسحلا ىلاغألاو ةيرطملا

 ىو » : رخآ 0 ف لرقيو .2''« ةلفغلا تر وأ تلاط اذإ ىبلا ةحارلا قيرط

 رب ىلإ راص رثأ نم جرخ ىو « رثألا ىلإ راص يي نم ( ىراقلا ) جرخ

 ةلَقَع 6 ىلإ رداونلا نمو « رداون ىلإ رعشلا نمو « رعش ىلإ ربحلا نم جرخي م6

 5( ةنا أردنو فاكس نا و «ةهاكذو ح حرم 3( نضل ند دادس سيياقمو

 ةرات ىف « ظافلألا نم ا ا اثداي « هتغايصب ظحاحلا سعي انعاذو

 نو مالكلا نم اهعضوم ةظفل لكلو« ةقيشر ةبذع ظافلأ ةراّتو «ةنيصر ةلزج ظافلأ

 ني .مؤالتلا : هتاباتك نمهريغو نيبتلاو نايبلا ف حيصي وهو ءهي دؤت ىذلا ىنعملا

 ىغبني ال امو ) :لوقي « هيعهاسا ىرخأ ةرابعب وأ ع لاخلا ىضتقل مالكلا ”ةقراطمو

 ايشحاو اًميرغ نوكي نأ ىغبني ال كلذكف ا ا.يقوس اطقاسو ايماع ظفللا نوكي نأ

 نم ىثحرلا 7 مالكلا ن عس وأا كاذب ارعأ ايو ملكتملا نوكي نأ الإ

 نأ ىف هل لعبيو م مب امنادو , "37 , ردا ةناطر قوسلا مفي اق «٠ سانلا

 ظاناألا فشت نأو « ةصاخلا ةغاو ةءاعلا ةذل نيب انظنسو نوكي نأ ىغبني ففولسألا

 هليلق ناك ام مالكلا نسحأو : لرقي « بولقلاو عامسألا ذَلَت ىبحس ىناعملا نع

 لذاللاو ا ىععملا ناك اذإو . . . هظفا رهاظ قى هانعمو هريثك نع تك

 نم رثكأو . 24« ةعغركلا ا ثيغلا عينص بولقلا ىف مَسَص . . . اًدغيلب

 وسب سسسسسمم
 هاي هس باسل
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 ىذلا "قي وهو « تارابعلا لامجو ةغايصلا نسحس نع نييبتلاو نايبلا ىف ثيدحلا
 بولسأ وهو :جاودزالا بولسأ وه «ةباتكلا ىف ديدج بولسأ عويشل ةوق ىف دعأ
 نأ نود « ةاباقتم فوفص ىف قحالتت ثيحب تارابعلا نيب قيقدلا نزاوتلا ىلع موي
 ءانيتوص لداعتتو لباقتت ىه . عجسلا ىف فورعم وه ام وحن ىلع اهتاياهن كيت
 بو ريغ ققحت كلذ عمو « عجسلا ىف فولألا قرصلا نزاوتلا ققحت نأ نود نكلو
 ةملك اهلباقت ةرابع ىف ةملك لك نأتو « لداعتتو نزاوتت تاملكلاف ١ عاقيإلا نم
 ةأفاكم لجعأ الو « ةافاوم نسحأ انيرق ملعأ ال ٠ : هلوق ةلك اش ىلع ةيلاتلا ةرابعلا ف
 ؛ ًارمأ عمجأ الو ؛ ًارمع لوطأ ةرجش الو « ةنوئم فخأ الو « ةذوعم رضحأ الو
 لك ىف دتجأوأ الو « انكار دإ عرسأ الو ٠؛ ىدست جنم برقأ الو « ”ةرم بيطأ الو
 هن صتخرو « هداليم برقو « هنس ةثادح ىف اجاتن ملعأ الو « باتك نم ناسبإ
 لرقعلا راثآ نمو « ةبيرغلا مولعلا» : ةبيجعلا ريبادتلا نم عمجي « هدوجو ناكمإو
 مكحلا نمو « ةفيطللا ناهذآلا دومحمو « ةحيحصلا :

 ع ةحنانتملا داليلاو « ةيفاملا نورقلا نع رابخإلا نمو « ةماكحلا براجتلاو
 اذه لثميو . 2١ « باتكلا كلل عمجي ام : .ةدئابلا مألاو ء ةرئاسلا لاثمألاو
 هب جرخي نأ نود بناج لك نم توصلا لادج هب 8 ىذلا قفدتملا بولسألا
 ةعونتملا لئاسرااو لاوطلا بتكلا فددصيو فئؤي ناك عجسلا فلكت ىلإ ظحاحلا
 ىف ةنرم ةغالا تحرصأ دقف . ةغيص وأ ةدلكا هيلع ىببأتت نأ نود « تاعوضوملا

 , ةعوقلا بهاذملاو ء ةعيفرلا

 بواسألا اذهو حوضولا ايف عيشي ةفافش ةغل ٠ دح ىصقأ ىلإ هملق ىلعو هناسل .
 هيئاعمب لوقعلاو بولقلا قوري انك هتاوصأي عامسألاو ناذالا قوري ىذلا ىبفصملا
 .٠ هراكفأو

 هيواسأب ماد تنعي ذإ ءظحاتللا تاباتكل ةماعلا صئاصخلا هذه اناقلت امعادو
 ) اهئارقو اوةاعو ضومو اهيناعمل اهتمعالمو هتاغايصو هظافلأبو هيف جاودزالا لاي رسو

 ةيهالاكل ةركف ىلإ ربخ ىلإ رعش نم دارطتسالاو ةباعأدلا حور نايرتسب ىنتعيي اك
 نع ةركف ىلإ ثيدح وأ نآرق ىلإ هيرصاعم نم صخشل ةسمس نايب ىلإ ةردان ىلإ
 فواعملا نم صحي ال ام ىلإ سوجملل ةديقع ىلإ كلفلاك هرصع مولع نم ملع

 .:؛؟ ١/ ناويحلا )١(



 و5

 روصي ايعقاو ابدأ هبدأ لعج ذإ هرمع ءايدأ نع درفني كلذبو . هعمتجم لاوحأو

 . نهديكو نايقلاو ءاسنلاب وأ لاجرلاب لصتت تاداعو قالخأ نم هيف ام لكو هعمتج

 قئاقدو ةأدآلاو نيهاربلا طاينتساو لدحلا ىلع ةردقلا نم ةيلقعلا هعباوط كاقلت اًمئادو

 هبشلا نع هللا هيزنت نم ةيمالكلا ثحابملا قمعأ ىف كب اًضئاخ راكفألاو قاعملا

 فارطأ ركذ عم « ةعاطتسالا ىف وأ ةفرعملا ىف وأ هتافص نع مالكلا وأ تاقولخملاب

 وأ ناسنإلا نم تاعوضوملا لك ىف لقنتلا عمو « هيف نوضوخيو سانلا هيف ىرحي ام

 ظ . تابنلا وأ ناويحلا

 هضرع دنع اليلق فقن نأ ديرن امنإ « ظحاملا ىف ماعلا ثحبلا ددصي انسلو

 هنأ انب رمو « رداونو ىصصق رو ةيبدأو ةيناوخسإ لئاسر نم هيتك امو تارظانملا ضعبل

 ريكأ لعلو « همذو ءىبثلا حددم ف راوهلاو ةرظانملا عباطب هلئاسر نم ًاريثك عموط

 وحن تلغش ذإ « لضفأ امهيأ كيدلاو بلكلا ىف دبعسمو ماظنلا ةرظانم اهقاس ةرظانم

 هريبدتو هللا ةمكح نايب اهنم ضرغلا نأ ركذيو « ناويحلا باتك نم فصنو دّنلت

 ايف لجو زع هللا عضو اهف ( لداجن ) رظنتن ا : لوقي « كيدلاو بللكلا ف

 امفو ُ هتهكح فيطل لعو هريبدت بيجع ىلعو ع تامثإ ىلعو هيلع ةلالدلا نم

 نم امل 0 ساسحإلا ضماوغ نم امهعدوأو :فراعملا بئاجع نم امهنزختسا

 كلت امهعدوأو ريبدتلا كلذ امهسبلأ ىذلا نأ ىلع امهب ”لدو « قفارملاو مفانملا ماظع

 وهو . « امهدنع لجو زع هللا حّنبسيو امهب ربستْعُيو امهبف رّدكفي نأ بحي مكحلا

 ثيدحلاب اهيف أدب دقو . ضرغلاو اهننم ةياغلا نيبمل ةرظانملا 52200

 كلذ صخلو « هحادم ىف ماظنلا هلاق امو همذ ق دبعم هلاق اهو بلكلا نع

 ] ا

 اهبياعمو م دادعتو بالكلا "مذ نم كايدلا 52 ركذ ام بابو

 اهلهجو « اهئاذبو اهرادغو « اههرشو اهفعضو « اهنئبجو اهمؤا نم اهبلاتمو

  اهكاسمإو اهذاختا نع ىئهدنلا نم راثألا ىف ءاج امو ءاهرتذسقو اهنميسنو ؛ اهعرشتو

 اهمؤلب لكلا برض نمو « اه دو ةلقو اهتايانج ةرثك نمو « اهدرسطو اهلتقب رمألا نمو

  نيملسملا ر ذقتو ءاهاذأ أ ةركو اهحابن ةجامس نمو « اهتمزالم حبقو اهحبقو « اهتلاذنو

 )١( ناويحلا ١/ 7١١؟.
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 : قفلملا ناويحلاو « بكرملا قدلَتخلاك اهنأو «سانلا مول لكأت اهنأو اهوند نم

 ةيسنإ الو « ةميهب الو عبس ال اهنأو « مامحلا ىف ىبعارلاكو باودلا ىف لغبلاك
 ٠  خسملا نم عونو ر نمجلا اياطم اهنأو « نجلا نود نجلا نم اهنأو «٠ ةينج الو

 . . سانلا مول لكأ نم بشتكلا اهيرتعي اهنأو ءقوملا لكأتو روبقلا شبنت اهنأو
 ىف انذخأو « اهبقانم فّددصو « اهنساحم دادنع "ندم لوق انيكح كالذ انيكح اذإف

 / ركذو ؛ اهب مهراتهتساو ٠ اهاّنإ لاجرلا ةيدفتو « اهقارعأو .اهباسنأو اهئاممأ ركذ

 تع دوأ امو ٠ اه ىلا قفارملاو « اهعفانم عيمجو اهفلإو اهئافوو « اهتسارحو اهيسسكا
 رع | قد لا يسطالا _سحلاو « ةبيجعلا ندطفلاو « ةحيحصلا ةفرعملا نم

 ؟ اهنانوعاوب اهذاننو ايلظنعب مشلا ةدوجو حاو رتسالا قدص ىوس كلذو

 اهتناهإو « ماركلا قرقحب اهتفرعمو « اهرئبّصو اهناريجو اهبابرأ روصل اهتابثإو
 ةدشو اهمامذ ركذو « عوجلل اهلاهحاو « ءامفسجلاا ىلع اهربص ركذو « مائللا

 . اهتاوصأ دمعّبو « اهتلفغ ةلقو اهتظقي ركذو « اهنم راماذلا دقاعم اهعشم
 ىق اهددرتو . . . اهروكذ عئابط فالتخا عم . . . اهوبق ةعرسو اهلسن ةريكو
 ةدوجو « اهتياكحو اهنسقل ركذو « مناهبلا قارعأ نم اهتمالسو « عابسلا فانصأ
 راعشألاب « اهرومأ عيمج ىف اهبعلو اهدجو « اهتمدخو اهن-همو اهتفاقث
 ةبرجت نعو « ةرئاسلا لاثمألاو « ةاز ملا بتكلابو « ةروث :ألا ثيداحألاو ةروهشملا

 اهيف لأفلا باحصأ لاق فيكو . اهنم اونياع امو « اهيف مهتسارفو اهل سانلا
 اهلمح ةدمو « اهئارج ددعو ءاهرامعأ ىهتنمو اهنانسأ نعو « اهنع نيريطتملا رابخأو
 ع اهنم دلل ال ىباللا نعو « اهتسايسو اهئاودأو اهئاود نعو « اهتايشو اهتامس نعو

 . « اهنادنلب جراختو اهديلاوم لوصأ نعو « اهنم _ىجراخللاو م نعو

 ع بالكلا اهب 00 ءلا ةوجولا عيمج ظحاحلا دخن وحمل اذه كل
 تاالواحمو اهتساحم 5 6 ظ ماظنلا ناسل ىلع اهضقنيو دب ء-م ناسل ىلع اهركذيف

 تراغفو كيوليلاو نارقلا ناو ناهشالاب قيمت كلذ ءانثأ قو « اهضّقن ىف دبعم

 نإ امعاق عوجرلا عم .ناذويلا رداونو مرداتو مريع فراعمب نيعتسي امك ٠ برعلا

 ' ىلإو ةيمالكلا ثحابملا نم ريثك ىلإ درطتسي كلذ فيعاضت ى وهو . ةبرجتلا
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 برعلاو ةيبوعشلا نيب ةرظانم انيأر ىف ةرظانملاو برعلا تاداع نم اًضيأ ري

 ا مهزمرف برعلا امأو ؛ مهندمو مهارق ق ىّرَي ىذلا كيدلا مهزمرف ةيبوعشلا 9

 نامسا نعييلزدعملا ماظنلاو اديغف. :ناكو مهيعارس مكزانم ْق موقرافي هل : ىدلا

 6 ماظنلا الو درعم كانه سياف رمألا ةقيقح ىف امأ « هترظانم ميقيل ظحاحلا امهراتخخا

 نارا تلت ءاوس تاعوضوملا ةسارد ىلع ةعئارلا هتردقو 7 ظحاحلا كانه امنإو

 « ءارحصلا تاناويحو_بْلَكلا رذقتست ىلا ةيب وعشلاو برعلا كانهو « لصتتت مل وأ
 امئادف ٠ ؟0ليفلاو ريعبلا نيب ىرخأ ةرظانم هناويح ى دقعي ظحاحلا لعج ام

 ماقأ ظباحللا نأكو « اهب لصتا ام لكو اهتايح نجهتو برعلاب شرحتت ةيبوعشلا

 ىذلا ليخنلاو عرزلا هباتك بابلا اذه نم نوكي نأ نكمملا نمو « مهل ًادصر هسفن ظ

 زمر ليخنلاو «ةيبوعشلاو ةراضحلا زمر عرزلاف «ىلوصلا سابعلا نب ميهاربإ ىلإ هادهأ ٠

 ذإ نييبتلاو نايبلا هباتك ق « ًارارم ةيبوعشلا ظحاحلا مجاه دقو « ةيدابلاو برعلا

 ةرقف قوسنو . مجعلاو برعلا نع ةددعتم هل ىرخأ تاباتك قو اليوط ًالصف اهل درفأ

 ىفو « هيلع بلكلا بحاص درو هتافص ضعبو بلكلل كيدلا بحاص مذ نم

 : 29 ةروصلا هذه ىلع ىرجت

 ا .ةرلسيك راهتلا ”صللا همعطأ نإ : كيدلا بحاص لاقو
 كلذ ب 'ء تلحس لكآو شت رم هجولا اذه ف وهف اليل هلوخس رادو

 ةداحلا سفن ىلع هلك رامللا ماني ٠ كي ةظقي قلخلا قدحأو « اًنتوص قلحلا جمسأ

 ردهسس دقو . . . قيرط قتلو قوس لك قو ؛ رفاوخلا قادم ىلعو ( قيرطلا )
 ءىجنابو ٠ بضنلاو ظيغلاو ٠ بعتلاو بّصَسنلاو «٠ بتخصلاو حايصلاب هلك ليللا

 ةباد هشنطو نإف « هيأإ هتجاح بسح ىلع موثلا بح نم هبكريف « باهذلاو

 ةباذ هأطت نو ملس نإف ٠ ”ءاودعو امحايست هرثك آو ء اسمؤل همألأو . اًنع دج قلخلا أوسأف

 عقوتمو « ةينلبلل عقوتم لاح ىف هنآل ء ةمالسلا هل مت تسيلف ناسنإ هئطو الو

 مهأوسأ هنأل « هنم الاح أرسأ ىّلتبم اهرهظ ىلع سيلف ملس نإف ؛ ةيلب ىف ةّيلبلا

 هل ةيلاحخلا قرطلا تناك دقو ء هسفن ىلع كلذ قاحلا هنأل «ًاربص مهلقأ اًنعزج

 هنإف سانلا قالخأ قراف 00 لك نإف دعيو « ةحابم ناطيحلا لوصأو ةِض رعم

 )١( ناويخلا (؟) .198 / 7 ناويحلا ١/١80 اهدعب امم .
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 راهنلاب نورشتنيو « اًندكتس ىلاعت هللا هلعج ىذلا ليللاب نوماني سانلاو ؛ مومذم
 | : بلكلا بحباص لاق . اًحرسم سانلا تاجاحلا ىلاعت هللا هلعج ىذلا
 كلذ فالخ ناك واو. انلقل ةيكولم ةلضسخ راهنلاب همونو ليللاب هرهس نإ لوقن نأ
 . « ةيلاخلا قرطلا ىف مونلا نم هيلإ مرش أ ىذلا امأو . لوأ كالذب كواملا تناكل ًذلأ
 ةعماجلا قاوسألا قو « ةرماعلا كلكسلاو قرطلا تاعراش ىلع ه:وذ نم هب هو.دتسيدعو

 نايبصو ءاهفسلاو ثادحألا نم ىلي ام ملعي بلكلا نأ الوإو « هنأشي .ملعأ ؛ ئرما لكف
 هترضحب سيا لاخن قيرط ىف امئان هودجو اذإ مهحاو را اا مر نر لا كلا

 ْى هن ١ رعب كل كلذ نأو 2 ءاهفسلا نورجزيو كو.حري ةخعر ديم 0 نواس ”لاجر

 اذه نأ ىلعو . قاوسألا ىف دقق الو كيلع هفالخ "لدقل قاوسألا عماجم
 . اطزانمو اهاوأم قاوسألا ىف ىتلا ىهو . ساردحلا بالك ىرتعي امنإ قلحلا
 ؟ متاهبلا ٠ تاداعو سانلا ”قالخأ عابسلا بتلك نمي ملظأو أطخأ نف ادعو

 2 : ذليل ةشيعملا سدتلتو حرسستو جب جيهت امنإ اهرخآ نع ضرألا عابس نأ انملع
 نسحلأو « اًمايأ هيعطأ ىذلا للا لع ضارتعالا هكرت امأ . . . ليللاب رصبت
 ناك اذإف . هل هدهاعتو هيأإ را هلهأ لفتح هيلع بجو امنإ « ًارارم هيلإ
 بقاوعلا ل باكلا تنك ل هلهأ رد ,بب هدهع ن ترا ىمللا | ريب هدهع

 وهو غ هنع رد دق بِسُغ تاّينبلا نم صللا ريما ىاذلاو بو ومألا ةنزاومو
 اذ اوقحتسا دق نوكي نأ 2 . . . ىطعيل ءاج مأ ليخأمل ءاطسأ نيرئذي ال

 جمسأ لغبلاف توصلا ةجاعم قأو ةناهإلاو ٍبسلابو ؛ ةعاج'لاو ةف رشا هنم

 الإ نسحلا توصلا سياو . هب نومءاشتي مهنأ ىلع سو واطلا كلذكو « هنم ًارص
 م رتناصفلا نمي بريشتو نيناغذلا تانضاو يل دلاو ىرامقلا نع مامحلا فانصأل
 . كلذكف « مك اهبلاو عابسلاو ريطلا ميمجو رد 0 5 ءاو بئذلاو اسال امأف
 نوف بع ىسألا نهناك هوو و معي ال ىذلا ءى ىف بلكلا مذت نأ كل امنإو
 بفلكلا نوص خت كملف لكلا كويت قف 9 ري يسوي يارا
 ءوسو ةبادلا عطو نم هؤاودع امأو . بلكلا نم الاح أوسأ هيف قلخللا - ةماع ور ىشب
 نم أوسأ طربا فطر ب دع عقو نم“ سرغلا عزجف نايبصلا برض نم هعزج

 . ( هعزج
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 هباحصأل هئافو ىف ةفلتخم بلاثم بلكلا بلث كيدلا بحاص نأ فيك حضاوو

 هئاودعو هحابت ةرثك ىو ؛ قاوسألا قو قرطلا ىلع 0 ون قو هتوص ظاغ قو

 ةّباد هؤطت نيحا .٠ راهنلاب ماني وهف بلاثملا كلت لك بلكلا بحاص ”ضقُشيو
 كولملا لثم 0 ٠ ىح « نايرصلاو ءاهفسلا نم ىلي امل ةعماجلا دل قو

 سانلا مهرجزي ٠ ل كلت اعإ قاوسألا ُْف كقرت بالكلا لك 0 كلذ عمو

 نيح هباحصأل ىب ال هنأ امأ . اهنزانمو اهرود ق ةاوسألا نأل ىعيبط اذهو « ةسارحلا

 صللا ناسحإو « هيلإ مهناسحإل كلذ ىلع هتيساحم نِإف « زبخ ةرسكب صل هل ني

 , هلهأ ةقرس نم رهضأ 2 نصل تع بكاره عب , مهناسحإ نم ثدحأ

س ةلماعم هنولماعي هلهأ ناك امبرو « ىطعيل ءاجوأ ذخأيل ءاجأ ىردي الو
 ةجامسو . ةئي

 توصلاو «رظنملا ليمحلا سوواطلا كلذكو «هنم ًايروص جمسأ لغبلاف «ةبلثم تسيل هتوص

 سانلا ىحو . مئاهبلاو عابسلاو ريطلا عيمج نود مامحلا فانصأل نوكي امنإ نسحلا

 . مهبيعي ال كلذو ءبلكلا توص نع تاجرد حبقلا ىف هتوص ةلزنم طبهت نم مهنم

 برض نم سرفلا عزج ناك امبرف هل نايبصلا برض ”باودلاو ءطو م هعزج امأ

 كيدلا بحاص اهب فصو ىلا بلاثملا عيمج طقست اذكهو . هعزج نم أوسأ طايسلا

 لالدتسالا قو راودلا ىف ةقئاف ةعارب ىهو . ل هلم اينما بلكلا

 ىهو « ججحلل نيكمتلاو ىنأتلا عم « بقاثلا لقعلاب هل لايت>الاو ناهربلل فطلتلاو

 تارايعلا هيف كزاوتت ىذلا جودزملا بواسألا ةروص ىه «ةعبدب ةيبدأ ةروص ىف عضوت

 هئواسمو هنساحمو بلكلا ىف ةرظانملا دتمتو . اًنمكحم الداعت اهتاعاقيإ لداعتتو غيصلاو

 ىناثلا ءزخللا نم 7م ةحفص ىلإ ناورحلا نم لوألا ءزخلا ىف ١9٠ ةحفص نم

 ىلإ رمتستو هنسابو كيدلا ىواسم ىف ةرظانملا أدبت مث : ايدي اذاعات كلذب لغشتف

 هحايص هنساحم نم كيدلا بحاص هب جتحا امو . ىناثلا ءزحلا اذه نم "اله ةحفص

 بالرطسإلا قوف هنأك ىتح « رجفلا ريغو رجفلا ىف ليللا تاعاسل هتفرعم ىلع لادلا

 نآل « ةدمحملا هذه بلكلا بحاص هلع" د دردو ءرمقلا لزانمو كلفلا دصري ىذلا

 ] : )لومي ءراحسألا ىف هقيهنب اهيف كيدلا كرشي رامحلا

 . اهدعب امو ٠08 / ؟ ناويحلا (1)
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 ىو حابصلا ىف موقي لها ىف لثملا هب بورضملا رامحلا اندجو نأ اليل»
 ' ؟دقفتم نأ واو « دودرم ريغ اًئيهذمو الوق كلذ ناك دقل ةكيدلا ماقم ليللا تاعاس
 كلجوأو « مولعم ددع ىلع اضعب هضعب عبتي اموظنم هدجول رامحلا نم كلذ دقفت

 كلذ ىف رامحلا قيهن ىف لوقي نأ لئاقل ناكلو « ليللا تاعاس ىلع اموسقم كلذ
 2 نكت ملف ع ةلعلا ءاوتسال . اًعم ىقاوتسي ءىش كلذ اعإ اياواجتا نعمل تقولا ]

 رامحلاو . . . رامحلل تسيل ةليضف بالرطسإلا قوف هنأب فوصوملا كيدلل
 هى فالس نقر اههلناوب م نزعل ايدل مأكل نأ كي دلل: نقدي سيلفا .قلخلا .لوجا
 ظ ِ 0 . ( هملع ريس

 ماّظنلا هيلع اهضقنيو الإ ةدمحمب كيدلا بحاص ىلأدُي ال وحلا اذه ىلعو
 حبصتنو «نيرظانتملا نيب راوحلا دتشيو .بلكلا دما دبْنعَم ضقني لئملابو ءاضقن
 . ”ضقنت نأ موقت نيح- ثبلت ال نيهاربلاو ةلدألا نم نوصحل نييناب ءازإب اننأكو
 ةرظانملا كلت ماقأ ىذلا وهف « هسفن ظحاحلا ىوس ناضقانلاو ناينابلا سيل انلق امو
 :هقامعأ ىف ةبورعلل بصعتي ناكو « ةيبوعشو برع اهنطابو ثليدو بلك اهرهاظ ىلا
 نساحم او دماحملا نم ًاريثك هيلع ىضْيو هبلاثمو هسماذم لكبلكلا نع ضفني هلعج ام
 . ةغلاب ةسامح ىف

 جومت ىهو « ةيناوخإلا هلئاسر وه ناث نولو . هبدأ ناولأ نم نول اذهو
  ردكنتو هل نولت تايزلا نبا هقيدص نأ كلذ نف « هتغالبو هركف 52

 : 07 ةيلاتلا ةلاسرلاب هفطعتسي ظحاحلا هيلإ بتكف « هنع هلاغشنا ”سحأ ذإ 'ةريف
 كاراعأ ام فرصو « ىوملا فرس نم كلمصعو « بضغلا ءوس نم هللا كذاعأ »

 200 (ملحلا) ةانآلا راثيإ كبلق ىف حّجرو « فاصنإلا بح ىلإ ةوقلا نم
 لبس ةبئاجيو « ءاهفسلا قرن ىلإ نيبوسنملا نم كدنع نوكأ نأ هلل هادّنيأ

 : تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لاق دقف دعبو ٠ ءامكحلا
 ُديعَسَل ىتجام الإ سانلا نم الاس حبصأو ىَسْمَأ ارثأ نإف
 3 : رخآلا لاقو

 لطابلاب» قحلاب هود ٍومُذ ىلإ سانلا ات نس
2 

 )١( بادآلا رهز )/م٠١ .
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 كلفاغت ماود نآل الإ ىرتجأ ملف هللا كحلصأ - كيلع تأرتجا تنك نإف

 ةأفاكملا نم نمؤي 5 ويلا 2 لافغإلا ثروي ىذلا لامهإلاب هيبش ىبع

 نأك رمع : هللا هيحر نامعل ةفيذح نب نصح نب ةنييع لاق كك (ةاز الا )

 ىباقع بهت ال تنك نإف . ىنانغأف ىناطعأو « ىناقتأف ىبهرأ فايع ل ريغ

 ( ةمقثنلا َْى عفشت ةيدعنأا نإؤف « ىدنع كيدايأل هايس ع ةم 0 هللا كديأ ب

 .«ةئدحألا نسحل كلذ لعفاف الإو « ةداعلا نسحل "دعف كلذل كلذ لعفت ولو

 ناحبسف . ةبوقعلا قاقحتسا نم هلهأ انأ ام نود ءوفعلا نم هلهأ تنأ ام تاق الإو
© - 

 نم
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 0 الو كلل ه1 نكشلا فرعي ال ٠ نمو ٠ نايسن هينذو (لوأ)ر كب هنو نم ىلإ

 كاضغ 0 نأ - هلا كدنأ د ملعأو . ةيوقعلاب هيلع تمجه كانم الإ ماعلإلا

 ةأمحك « كنم بسب عاطقلا عم مم ىرك ذ تاوم نا“ 4 ىع كح فص 21 ىلع

 . « مالسلاو ء ميرك ةلفغو ؛ « ميلع ةنطف كل نأ ملعاو « كب ىبس ىلاصتا عم ىركذ

 ترص ادإ ىبح 6 ردضنملا بامع ٠ نع قاجتتو «٠ دمعتملا ٠ 1 ودعت كن

 « ربخو رعش اهينذ « ةيبدألا ظحاحلا صئاصخ لمحت اهرصق لع ةلاسرلو

 لاط ىذلا وه تايزلا نباف « راكفألا طارنتساو ليادتلا ىلع ةيلقعلا ةراهملا ايفو

 هل هلانغإ ىلإ لصيل سايقلا نم اهي لا.هالاب لفاغتلا ةكو ظحاحلا نع هلفاغت

 نم انمأ هنع ملا لعجي عبات تملا وفعلاو هنع وعي اًمئاد وهف ٠ امزام اليلد قوسو

 أمإ « هنم ةددعتم لزانع ٠ هنع اضرلا همز. 0 ىضم 9 ءومس تاضن نأو ةاز 2

 اناهرب « ةمقنلا ىف عفشت ةحعنلاو « هيدايأ نم هيلع عباتت امل امإو « هنم هتمرح ةلزنمل

 نع وفعلل لهأ هنألا امإو ؛ ةّؤدحألا نسحل امإو « ةداعلا نسحل امإو « اًعطاس

 الإ ئنذ سياو ىل بنذ لوأ هنإ الئاق هل فظلتاو : هلاثمأ نم ةبوقعلل نيقحتمسملا

 تايزاا نبا كلمي اذامف . كلنم الإ ماعنإلا الو كل الإ ركشلا تفرع لهو « نايسنلا

 ف ةااسرلا تارابع لباقتتو ؟ ماتلا اضرلا ىلإ دوعي نأ الإ عئارلا نايملا اذه ءازإ

 كود « ةقحاللا ةرايعلا ى امتايرق بذجت ةقباس ةرابغ ف ةملك لك نأكو « فوفص

 اعاد ظحاحلا اذكهو « ةقحالتملا لمحل تاياهن قف لثاعم مغن : وأ عجسل ةاواحم

 تارامعلاق قيقدلا نزاوتلا ىلإ رظناو .جودزملا ةيواسأ ف د ثزاوتلا لامحج ىتكي

 ىرك د توم )و ؛ ( كحفص نيز ) كزاو:ت « كليضغ نيشف )» ؛ ةلاسرلا نم 0



 + م
 ىف نزاوتلا اذه لثم ”لماكتو . « ىببس لاصتا عم ىركذ ةايح» نزاوت « ىبس عاطقنا عم
 . ةعاصنو ةلازجو ةناصر نم ةماع هبولسأ هب مسي ام عم « يغنلا ى ةرفو هل حبتي هبولسأ

 نأ ىنكيو ؛تارشعلاب "دعمت ىهو ؛ ةيبدألا لئاسرلاوه هتاباتك نم ثلاث واو
 عمتملا نم ةريثك بناوج تلوانت اهنأو اهعونت ىدم ىرنل اهنم عوبطملا تاناونعل مجرن
 نينغملاو نايتلاو نيملعملاو كرتلاك فئاوطلا نمو قالخألا نمو ةيمالكلا لئاسملا نمو
 بوتكم اهنم ريثكو .نآرقلا قلاسخو ةمامإلا قاقحتساو ةوبنلا ججتح ف لئاسر نمهلام ريغ
 ضرعب ىنتكنو بواسألا اذهب تبتك اهعيدج اهنإ لقن ملنإ « ةرظانملاو لدا بولسأب
 بقانم اهيف ضرع دقو « ناضيبلا ىلع نادوسلا رخف ق ؟)هتلاسر نكتلو اهنم ةلاسر
 حلاصلا دبعلا ريبج نب ديعسو مكحلا نامقل لثم ةزراب تايصخش ىف ةلثمم نادوسلا
 هب ادع "نسم لوأ ليلخلا ىلاحصلا دادقملاو ىشبحلا لالبو جاجمملا هلتق ىذلا
 . هموقي رخنفي ىذلا رعاشلا ناطق-سدلاو هيمفلا لوحكم لدمو ٠ مالسإلا فق هسرف

 لثمو « اهتايبأ حرشيو «٠ برعلا ىلع شبحلاو مجعلا اهب جتحت هل ةديصق رك كيو
 ركذيو « جنزلاب رخفلا ىف هتديصق ىورسيو ريرحل رصاعملا حابر نإ حلي سس
 نم ركذيو . سراوفلا ةرتثعو سادرم نب سابعلا لثم برعلا نم تايجنزلا ءاننأ
 ساون اذ اولتقو ةكم ىلإ ةشبحلا ندل نم برعلا.دالب موي تاذ اوكلم مهنأ مهجاجتحا
 ةيسايسلا تاكرحلاو ثادحألا ضعب ىف مهتكراشم ركذيو « ريمح (ةعبابت ) لايقأ
 : لوقي مث « ىسايعلاو ىومألا نيرصعلا ىف

 نم ىلغأ اهماعو معأ اهتيف : ءاقمسلا أ ض آلا ق سبيل هزأ ىلع نوعمجم سائلا »

 ى سيلو . مللعت الو بيدأت ريغ نه نوزوملا صقرلا ىلع قاحلا عبلعأ معو ... جنزلا
 : مهتغل نم ناسللا ىلع فحخأ ضرألا ىق سيلو « مهنم ًاقولح نسحأ ضرألا
 لجرلاو . . . مهنم ًاطيطمت لقأ الو ٠ ةنسلأ (حصفأ ) برذأ موق ضرألا ىالو
 نيعتبس الف « اهبورغ ىلإ سمشلا عولط ندل نم جنزلاب الملا دنع بطخي مهنم
 نادبألا ةدش ىف ةمأ ضرألا ىف سيلو . همالك نم غرفي ىح ةتدكسب الو ةتسضلب
 هنع زجعت ىذلا ليقثلا رجحلا عفريا لجرلا نإو « امهيف مهنم معأ رسألا ةوقو
 1 ا يع

 . ظحاحلا لئاسر ةعومجم ىف ةلاسرلا رظنا (1.)
 , م, ااا / ١ ( ىجئناحلا ةبتكم رشن )
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 ناعدش مثو 4 مهريغو بارعألا نم ةعامجلا
 ىه هذهو َ ءايخسأ نادبألا ءاندشأ

 هبيط الإ ًادبأ هارت ال ىذألا ةلقو قلخلا نمسح عم ىجل جنزلاو . فرشلا لاصحخ

1 فرشلا وه اذهو ء ' ناظلا نسح ”نسلا كودض سفنلا
 [ 

 ناك وا لوقيو « ٍماوقع فعضل ءايخسأ اوراص مهنإ اولاق سانأ ىلع دريو

 مورأاو مهنم لخبأ مهنال مورا نم لقعأ ةبااقصلا ناكل « ١ لمعلا ةوق رادقمب لخبلا

خسلاب مل متررقأ مكنإ مهموصخلا لوقيو . الوقع دشأ
 0 الا مهيلع متيعداو ءا

 . عاجشلا نم لقعأ نابحلا ناكل اًحيحص سايقلا اذه ناكولو « لّمعلا فعض نم

 ياحب مشو ارش سةر للدم مهكوامب جنزلارخف ركذيو

 : مهناسلب لوقي م « ةباحصلا نم هيلإ نيرجاهملا مركأ ىذلا

 .. راهنلا نم لوهأ ىلِللا نأ انك . . . نورعلل ًالمأو رودصلا ىف ”لوهأ نحو

 « ىبأو 50 نما اهدولجو ؛ ىهبأو نسحأ ”دوسلا رقبلاو « ىوقأو ىهبأ ليدللا "مله

 رتكأو اًنايلأ مسد أ ءاسشلا م كنا سل دك (راس ورش

 « ةسوبب دشأو « ةبالص بلصأ ناك دوسأ تاك اذإ رجح لكو لبج لكو . . . ًاديز

 دوسألا نم فالح ىلحأ ءىبث رمتلا نم سيلو « ءىش هل موقي ال دوسألا ٠ كسالاو

 مدخلا د تناك اذإ نوكت ام ىوقأ ليخنلاو « رهدلا ىلع ىبأ الو ةعفنم 0 الو

 « ناتسج امهاود نمو ) : لجو زع هللا لاق « داوسلا عراض را نيسحمأو .

 نم تاوارضخ : سابع نبا لاق (ناتساهادسم ) : امهيلإ قوشو امهفصو امل لاق م

 ] . ًانزو لقث أ الو اع لغأ الواب نسحأ دوع ضرألا ق سيلو:© ناوادوس .ىرلا

 5 نوكي ام نسحأ ناسنإلاو . نسور ل نم طلاق باق أ سك ألو

 امهو هاتقدح ناسنإلا ق ام هر « ةنحلا ف مهروعش كلذكو « رعشلا دوسأ ماد ام

 هل ناسنإلا ىف ام عفنأو . . . دوسأ وهو ءدمثإلا افي مركأو « ناوادوس

 . ( ةدبك
 ظ

0 طيحت لوس ىو « عفادتت 0 مالكلا نأك نسخ
 أهنم هك ةاردلا 

ف هعقاوم اقيقد ءاصحإ ةيصخ
 ناجشألاو راملا فو دامحلا فو تاويل و ةعيبطلا 

 باشخألاو داوعألاو عوررزلا 2
 كلذ لكو : كلاخلا اهميعنو ةنح ا ف ناسنالا و
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 . عامسألاو ناذآلل ىيسوم عاتم نم لمحي امو جاودزالا تيواسأ ىف رس
 نول لحود هي هنأو ) ةمارصلاو ةبالصلاو ةدشأاب داوسلا ناريقا ن - لظحاحلا ثدحتيو

 ناك هنأو نوللا داوس ْ رخفت برعلا نأ رك ذيو ) داوسلا ن< هرهوج َّى خسرأ

 نأ فهيكو ؛« جنزلا ددع ةريك نع ثدحتيو . مهد دوس مهتداس نم نو ريثك

 ليلخلا ميهارب ابإ نأ ركذيو نادوسلا نم اًسنج طبقلا كلذكو ةيدنهلا رزحلا ناكس
 مهلعجي ل ىلاعت هللا نإ لوةيو . مالسلا هيلع ليعامسإ هل تدلو أ ,مأ مهنم جوزت

 برعلا نم م مهيف كلسيو « ةئيبلا كلذ مهب تلعف امنإو « مهقلخل اهيوشست دوس

 حلب هز كفرو» مهي دارعلا هايم ارحل لزن نم لكو روصنم نب ملس ىب

 5 اهبابذو اهماوهو 0 اهماعزو اهءابظ نأ ( ملص ىب ةرح) ةردلا كلت رمأ نم

 . دوس اهلك « اهريطو# اهليخو اهريمحو .٠ اهءاشو اهيلاعتو

 نأ حص . اذإ د نع عفادي هنأك نآدوسلا نع هعافد _ةرارح ىف سحنو
 امغأكو ٠ هرصع ىق نادوسلاب داشأ نم لوأ هنأ نذلا ريكأو . دوسأ ١ أديع ناك هدج

 ىوس هتافو لع ضمت ملو « ةيسابعلا ةيعامجالا ةايحلا ىف رطخلا ن .م عى محل حبصأ |
 . عضوملا اذه ريغ ُُف اهذع انثدحت ىأا جئزلا ةرو# تيش ىح تاوئس رشع

 تايصن 000 ناكل ناك دإ « ريتال هتاباتك نم عبار نو

 ياو 0 ةيدسحلا تاك 000 َْق ا ل حب وهو 2 ةرشك ةيليشمت

 0 ناويحلا هناك ف هتصوصتقأ هذنع ةيصصقخلا ”ةعزنلا هذه روع م ريخ نمو

 ] ْ . 010 ةعئارلا ةروصلا هذه ىلع تح ىهو « بايذلاو ىفاقلا »

 قا زوالا رد ل را هللا دبع هل لاقي ضاق ة ةرصبلاب انل ناك »
 0 نم كلمو « هسفن نم طبض اميلح اروقو الو 0 نيكر 0-0-6

 بيرق وهو ؛« هلزنم ف 4 ةادفلا كمت ناك . كلمو 1 ىذلا لثم «٠

 انيزر : انيكر (7) 0/7 ناوجحلا 0010
 . ةلفانلا ىحضلا ةالص : ةادغلا (؛ ) . ًاروقو : اتيمز (؟)
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 لازي "كلف «ع ىكتب الو 3 ىتحيف ©« هسلج قأيف ©« هءاجسم نم رادلا

 الجر ل الو « 01 لحي الو تفتلي الو وضع هل كرحتي ال : ًايصتلشم

 ةيوضتم ةرخيع ا ىريءاخ ناك يح هنيقش دحأ< لع دمتعي الو ١ لجر نع

 لازي "لف ء 4سم ىلإ دوعب 6 ) ريظلا ةالص ىلإ مودتي ىبح كلذك لازي كاف

 فو مايألا لاوط ىت هنأش ناك كلذك .  برغملا ةالص ىلإ موقي ىح كلذك

 «هسأرب ريش ”رر هني هل ديالا كلف سناك « اهئاتش قو اهفيص لو « اهراصق

 كلذدك ره اهيمف . ةريثكلا ىلاعملا ريسنلا مالكلاب غلبيو رزجودف ملكتي نأ الإ سيلو

 2« تايبذ هفنأ ىلع طقس ذإ « هيدب نيب('9نيطاهسلا قو هيلاوح هباحصأو مود تاذ

 قؤملا ىلع هطوقس ى ربصلا مارف « هنيع قدا لرعت 6 ( ثلكسملا لاطأف

 كرح نأ ريغ نم هفنأ ىلع هطوقس ىلع ريصلا مار 3 هموطرخ دامننو هضدع لعو

 بايذلا نم هياع كلذ لاط أاملف . هعيصإب 2 وأ هيدحو نضغي وأ (40هعسنرأ

 . ىلعألا هنسفج .قيطأ لفاغتلا لمت أل :ناكم ىلإ دضقو + ةقرحأو هعجوأو هلْغشو

 قابطإلا نيب ىلاو نأ ىلإ كلذ ءاغلق بايللا ضوني ملف ؛ «لفسألا هنسفسج ىلع

 وألا ا نم دكا هقؤم ىلإ داع م 6 هنئدجح ريس امو ىحنتف ؛ ع |

 فعضأ هل هلامحأ ناكف ع« كلذ لبق هاهوأ دق ناك ناكم ق هموطرخ سمسغف

 نيعلا حتف ف ةكرحلا ةدش ىق دازو هنافجأ كرحف . ىوقأ ةيناثلا ىقريصلا ن ': ع هزجعو

 « هعضوم ىلإ داع رع تنكس ام ردقي هنع ىحنتف «قابطإلاو علل 1 ف

 نع بذي نأ ٠ م هدوهج غلب و هربص راسا ىح هيلع ح لي لاز اف

 دو هلي مر ام ردش هنع ىحنتف . هقمرت هنأإ موقلا بورعو ' لعفف 6 هلي هينيع ا

 م ءهمك فردي ههجو نع بذ نأ ىلإ هأحلأ م « هعضوم ىلإ داع م ( هتكرح

 نم هرضمح نسم نيعب هلك هلعف نأ ملعو . كلذ نيب عبات نأ ىلإ مما

  ءاسفتخلا نم , جت بايذلا نأ دهشأ : لاق هيلإ اورظن املف . هئاسلجو هئانسمأ

 0 ل نم ربكأ امف « هللا رفغتسأو « بارغلا نم م ىهزأو

 أ نم سانلا دنع ىنأ تملع دقو . ًاروتسم هنع ناك ام هفعض نم هفّرعي نأ

 00 (( مس نأ ردو ليلا نم ىتع 1
 . هفنأ فرط : هتبنرأ ( 4 ) . اهوحنو ةمامعب هيقاسو هرهظ نيب لج رلا

 ْ . فصلا وهو طامم ىنغم ؛ نيطامسلا (؟)



 0 ال

 مهبلي ”نإو ) : ىلاعت هاوق الت 6 'هقلخ فعضأ ىحضفو لع لمتذ « « سانلا

 . ( بولطملاو بملاطلا ؛ 2 ةولقنتسم اال عرش تاب ةذلا

 هيف فصيق لوألا ءزجلا امأ : ةحيشأاو ءازجأ ةثالث نم فلأتت ةصوصفألاو

 ىلا  ةديدشلا هترطيس نم هغلب امو هتمزتو راوس نب هللا دبع ىضاقلا راقو ظحاحلاا
 نم مويلا لاوط همزالت لظت تناك ةرطيس ىهو . هتكرحو هسفن ىلع  دحأ اهغلبي مل
  سلجب وه اذإف « ةتباث ”ةرطف هل ةحضصأ اعأكل لب «٠ برغملا ةالص ىح ٌةادغلا

 ع هتدمعأ نم دومع وأ ةءراس هنأك انصتنم « دجسملا ق ىحتم ريغ اًيرتح م

 هةقيلعب قفل اعيعو ريقي الو ةرسي الو ةتع خيار رو صع هل حج ١
 مود فال عضولا اذه دخلتي هنإ لوقيو . ةبوصنم ةرخص أ م عاني هزأكل ىبح

 ع كرحتي ال هنم ءىثشو « اهراصقو اهلاوط اهمايأ عيمج ف ل « ةنسلا مايأ نم
 اميل اًملفعو ميقع ءو نيطامم ى هل ساذلا ع ء«.تجا اذإ ىح « ضار دي الو لجر ال

 حاد ظحاحلاهيفروصيناث ءزج هيليو ل أ ةضبلال 0 ءللاوه اذهو
 ىق لسريسي وهو ةنازرأاو تمزتأاو راقولا نم محضلا ءانبلا اذه ىلع فيعضلا بايذلا

 : ائيشف ًائيش نهولا ىف هاوق ذخأت مث « ةرتف حاحلإلا اذهل ءانبلا دحمصيو « ةظعلا
 فيكو بايذلا ةكرح نم قئاقدلا قدأ ًاروصم هتاظحالم لجسيو ظحالي ظحاحلاو
 اًميظع ًاريص ًارياص هراقو رعشتسي ىخاقلاو « هقؤم ىلإ ىضاقلا فنأ نم لوحت
 نضغي وأ هفرط ضدي نأ نود هيف ,هموطرخ ذافنو هقؤمل بابذلا "ضع ىلع
 ىتح « هقرحيو .بابذلا هعجوي ًارباص هراقو ىلع لظيو . هبذي وأ ههجو
 ى لظو بابذلا حنتي ملف ٠ لفسألا هنفج ىلع ىلعألا هنفج قبطأ هريص دفن اذإ

 بايذلا ىحنتو . هراقو دقفي ال وهو حتفلاو قابطإلا نيب ىلاوف « هعاجيإو هقارحإ
 « فعضأ هل هلاّحا ناكف « ىهو دق ناك ناكملا نأل « ناك ام دشأب داع م اليلق
 نع بابذاا ىجنتف . قابطإلاو حتفلا عباتت ىو ةكرحلا ةدش ىف دازو لاس كل رف
 - '« هريص دفن ىتح ىضاقلا ىلع حلي لاز امو « هعضوم ىلإ داع نأ ثبلي مله قؤملا
 هدي درام ردقب هنع ىحنتو . هقمرت همامأ نيسلاخللا نررعو هديب هينيع نع بذف
 ل دحي مل ذإ فولألا ' هراقو نع جرخ ذكتح» .هعضوم ىلإ داع 6 3 هتكرح تنكسو

  لقانو ٠ مكلا فرطب هسبذ ياتي وهو « ًارارم هدواعو . هن فرطي هينيع نع ىل نأ

 « نيعماسلا نيعأ قلعت روصي هيفو ةصوصقألا نم ثلاثلا ءزحلا ىلإ ظحاحللا عم
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 . ةظع وأ اقيلعت هنم نوديري مهنأكو هيلإ نيرظان « ىضاقلاب رظنملا اودهش نيذلا

 خرصيو « هللا تاقولخع فعضأ مامأ هفعضب فرّتعيو « بابذلا حاحلإ نايبب أدبيو
 ةداهشب هسنج ىب نع كلذ ىق فلتخي ال هنأو « هحضفو هرهقو هبلغ بابذلا نأب

 نم ظحاحلا اهعدوأ امب اًنقيقد اًنكبح ةكوبحم ةصوصقألاو . ةميركلا ةينآرقلا ةبآلا
 ؛ ًايعاو القن هريفاذحم انل هلقن ذإ اننيعأب هارن دهشم اهنأكو  ليصافتلاو ريوصتلا قئاقد
 . ةيسفنلا ةي ؤرلا ىف الو ةيسح ا ةيؤرلا ىف ءىش اهتوفي ال ةريصب نيع لقن لق وأ

 رداون نم اهيف عاذأ ام ةركو ه ةيبدآلا ظحاملا تاباتك ىف سماخ نولو

 اننلسأ ف هسفنب كلذ 0 أم وحن ىلع « هل اطر شنو ىراقلا رسفن نع يعور

 لادن الو ريق الا ةناح ةيروقل ةادعا# عضو دقو ء هصئاصخ نع ثيدحلا ن

 033 لوين ةماعلا ةتنلأ وأ واكسب !ةنسلا لفك ع رو ةياطفللا 0

 نأ كايإف « سارعألا مالك نم ةرداني هللا كظفح تعم ىدور

 اهبارعإ ىف نحلت نأب اهترميغ نإ كنإف « اهظافلأ جراختو اهبارعإ عم الإ اهيكحت
 ”لضف كيلعو ةياكحلا كلت نم تجيرخ نييدابلاو نيدسوملا مالك جرام اهتجرخأو

 ماغطلاو ةوكجلا 5556 ف ةذحاس ماوعلا رداون نم ةردانب تعمم اذإ كلذكو . ربك

 ةانورسإل رج نأ دعماتسل لا را . بارعإلا اهيف لمعتست نأ كايف

 ىذلا نمو اهتروص نم اهجرخيو « اهب عاتمإلا دسْمفُي كلذ نإف « اًيرتس اًجرغ
 . : ال مه المتساو او اهايإ مهتياطتسا تي فل تقرأ

 اك اهظافلأ ىورتت ةردانلاف « أديدش اق طق هسفن ىلع ةدعاقلا هذه 06

 ةوادبلا ىف اًنفرسم انيبارعأ وأ اًنيماع اهظفل ناك اذإو « اهباحصأ ةنسلأ نم تادن

 ةهوشم تحبصأو تخسم تلدع نإ اهنإف « ليدعت ىأ نود تبلجا اك تلظ

 لك لب ءالخبلا ىف رداونلا رثكتو . ةكححضم دعت ملو « اهتعيبط اهتقرافو : قلحلا

 ةذفلا عمتجملا تايصخشش هيف ضرعي وهو « ريبعتلا اذه حص نإ رداوز باتكلا

 همحاطمو هديلاقت نم ًاريثدو ةيبوعش ريغر ةيبوعش نم هتاكرمو ةيمالكلاو ةيفسلفلا

 لكب اتيقد ًاضرع ضرعي ةايح روص نه ىرصبلا عمتجلا قام لكف ء هسيالمو
 ةردانلا هذه هل قوسنو « مهرداونب هاله .تاتك نئيملعألا نأ هلو. هتان تا

 : لاق ء ةيسبصلا مهتمزالل مودع فعضو نيملعملا قمح اهيف روص ىتلا

 .4١هرل١ نييبتلاو ثايبلا 1
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 نع تعجر مث « ةلثغلا نم هيلع ره امو نيملعملا رداوذ ىف اًنباتك تفللأ تنكت و

 اهيف تدجوف ع ةيرق انووإ تلخدف . باتكلا ميطقت ىلع تمزعو كلذ

 رن هييعرو 4 "در عيخأ لع دوقسلف فيات . ةنيلا قاع نت كم

 وحنلاو هّقفلا ىق هتحتاف مث « رهام وه اذإف « نآرقلا ىف هتئحابو . هدنع تسلجف

 امم هللاو اذه : تلمتف ع لماك وه اذإف ء بيرعلا داما لوقعملا ملعو

 هترايزل انوي تجف : هروزأو هياإ فلتخأ تنكو . باتكلا عيطقت ىلع ىبزع ىوقي

 تلعن هاذا : تلق ؟ ديرت اهم : تلاقو ةيراج ا ؛: بايلا تقرطو

 : تلمتف « بينك سل اجب اذإو « هيلإ تلحدف . ! هللا مسأب :«تللاقو ؛ تدجرخو

 اقل د رك وس ودا هدول مك نفل ّمظع
 ءال : لاق ؟ كدلو قوت ىذلا اذه : هل تلق مث ء ربصلاب كيلعف ء(توملا

 ١ كلتجوزف : تلق . ال : لاق ؟ كوحخاف : تلق ءال : لاق ؟ كدلاوف : تلق

 لا هده عقلا ا كتلقفا يح لاق ؟ كلم وه امو : تلتف . ال : لاق

 نظنأ : لاقف « اهريغ دجتسو « ريثك ءاسنلا ! هللا ناحبس : تلقف ٠ سصحانملا

 0 ل نسم تقشع فيكو : تلق م « ةيناث ةسحنم هذه : تلق ؟ اهتبأر ىلأ

 ذإ ( ةذفانلا ) قاطلا نم رظنأ انأو ءناكملا اذه ق اًسلاج تنك ىأ 'لعا : لام

 : لوقي وهو ( بوث ) درب هيلع الجر تيأر

 أناك ادأ ىداوف لع ا هي هللا كازج ةرمع مأ اب

 اناسنإ ناسنإلاب ْبَمْلَي فيكف هب نيبعْلَت ىداّرف نيذخات ال

 اذهاهيف ليقام اهنه نسحأ ايندلا ى ام هذه ورمع مأ نأ اليا : ىسفن ىف تلقف

 : لوقي وهو « هنيعب لجرلا كلذ ره نيموي ذنم ناك املف « اهتقشعف « رعشلا

 ٌرامحلا مجَر الو تعّجر الف ورمع ٌمأب زرامحلا بهذ دقل

 + ناذلا ن ةسلعو وسلا تفزفار «اهع فدك كتم نأ تلف

 نيد تثنكو « نيملعملا رثعم مكرداون ف ىف امباتك تفلأ تيك نإ دهان .تافقف

 هيف أدبأ ام لوأو « هئاقبإ ىلع ىزع توق دق نآلاو : هعيطقت ىلع تمزع كتبحاص

 . « هللا ءأش نإ كب
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 لوأ ق هنيري « اداج امم ذخأي اهيف ملعملاو « ةفارطلا ىهتنم ةفيرط ةردانلاو

 مولع نم ادش امو برعلا راعشأبو وحنلاو ا نآرقلاب عساولا هملع رمألا

 ىلع مزعو تاودألا لماك هنأ نظ ىبح « ظحاحلا لوقي انك لوقحملا ملع وأ لئاوألا

 ظحاليو «ةريف هبحصيو .مهقمحو مهتلفغو نيملعملا رداون ىف 0006 عيطقت

 دقف هنأ نظف « بثتكم نيزح ةسلجسلاجوهاذإو«هرادف هروزيف هبادتُك قلغأ هنأ

 . هتقوشعم دف هنأ فرع ىح ءاداج بيحب وهو « هنع هلأسي ذخأو « هيدل ًازيزع

 اذه ىف هتلفغ ىلاوتتو ءاهري مل هنإ هل لوقي وه اذإو ء ظحادللا ىلع هقمح ”لطأ امنأكو

 هيف ىضفن ىلزه حرسم ىف اننأكو « قطنملا دعاوق لك هيف ىوزت ىذلا ىدحألا حلا

 « اننزاوت لتخا امنأكو «فقوتن ال ءهيف انبرغأ ةردانلا ىف انيضم املكر «ءكحضلا ىلإ

 اذه نم انسفنأ ىلع ةرطيسلا وأ فوقولا كلمن الو ةوقب رادحنا ىف ى معفدنن امنأك وأ

 ىلإ انعقدت: قوخب . عيظف قمح نم اهيف ىوط امو ةمسجما ةلفغلل فراحلا ليسلا

 + ىذ نك لع دسيشا# طحاكل أ قيراط عد لغلر . .نقيرعلا كحفلا

 ةأرما الإ ىتلجحأ ام ) : لاق هنأ هنع ىوريو « جيلا هلكشو هسفن ىلع ىتح

 غئاصلا تلأس م « اًنتوهبم تيتبف « اذه لثم ”لمعا : هلتلاقف غئاص ىلإ ىل ترم

 فيك ىردأ ال : تلقف « ناطيش ةروص امل لمعأ نأ تدارأ ةأرما هذه : لاّمف

 . ؛« كتروص ىلع ةراوضاال فاسأل 4 هروصأ

 ةينفلا هصئاصخو ةيبدألا ظحاحلا ةيصخش روصي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 روصعلاو هرصع ىلع هسفن ضرف اًمبتاك فرعت مل ةيبرعلا نأ دكؤملا نمو . هتاباتك ىف
 اهلصو امو « ردا هتاكلع سانلا لغش ايندلا الم ىذلا ظحءاحلا ىف تفرع امك ةيلاتلا

 دج نمو ةيلقع عباوط نم هيف اهدسج امو « ةيبنجألا تافاقثلا رئاخذ نم هب

 50 تادارطتسا نمو هعمت# قى ةايحلا روص لكل لقن نمو لزهو

 عوري ىذلا جادزالا اًماد هيف ىرجن « مغنلاب ءىلم بولسأ ن نوب نداوتلاوباكتف رطعلا :

 « هيلإ ىغصتت نيح ناذآلاو هب قطنت نيح ةنساألا تملي ذإ ؛ هس رمجل ا

 5 ةدئفالاو لوقعلا هنيم اضم عتْمسي م
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 ةبيتق نبأ ةبق )١(

 ةرجها 7١1 ةنس دلو « _ىروذيدلا ةبيتق نب 0 نب هللا دبع لمح 57 وه
 ل 3 ندو 3 ناسارخع ورم نم را وأ ىسراف هلم َ ةفوحلاب ليقو دادعغيب

 نآرقلا نم ائيش ظفحف © باتكلا لإ ةابض ق فءاسخا « ىزورملا ليقف « اهيلإ
 دكي 1 ع باسحلاو 00 ءمفلا نم 5 |دشو 0 ىوبتلا م 0

 52 ىلع 0 ) كيلو عب رق 0 14 نم مه لنع م لك اهئاملع

 4 ءاهيقفلا ة هند َْى 2 علو « ع ةيسرافلا نع مجمل م ةيصاخخو 6 فبعوت سس و اهمف ارعب م

 ًارثؤم دادغب ىلإ داعو . ىروني ”دلا هل لاقي كلذلو « روني دب ءاضقلا ىتاوتف
 اند 5 لع بكأ كقو : ةرجعولل ؟ ا“ ةزس قوت ىح ميلعتلاو نسي ودتلاب لاغتشالا

 طظحاحلا ناك دقف « .ضيفل قرط لع اناك امهنأ عع . اهلثمتيو اهسردي ظحامحلا

 لبوأتو نآرقلا لكشم ناباتك هأو « 1 ةبيتق نبأ ناكو « انب رم اه الزعم
 تاالييح ةازتعملاو ظسحاحلا لع لمح نىاثلا ف ةصاخمو امهمقو 3 ثيدحلا فلتحي

 ىف بائتكو هقفلا ىف باتك اهن» ةريثك بتك امهبناجب هلو . ناروشنم امهو ؛ ءاوعش
 دب نه تطقس نيدايملا فاتخم ىف ةريثك امهريغ بتكو نآرقلا بيرغو ةوبنلا لئالد
 نع ه>امن نافوطلا ةصقو قلحلا ادع نع ثدحتتي همقو فوراعملا ةروشنملا هبتك نمو .نمزلا

 ةرعسو نييلهاحللا برعلاو لسرلاو ءايبنألا خيراتب كلذ بقلعيو « ةاروتلل ةمجرت
 هلو . مالسإلا لبق سرفلا نعو نف لكف ءاملعلا نع ةزجوم رابخأ 5 مالسلا هيلع لوسرلا ش

 تاتو ةرخاهلاءارود ةنموهو حا حادقلاو نيج هلا باتكو قشملب روشنموهو ةبرشألا باتك

 ركنو ةرهاملاب ضر روشنم وهو ةهشملاوةيم' جلا ىلع درلاو ظفللا َْق فالتخالا
 يي يس يي يعم

 ' جابيدلاو ١٠ / م ةرهازلا موجنلاو ناكلخ نباو ١8١ ص تسرهفلا ةبيتق نبا ىف رظنا )1١(
 بهذلا تارذشو "5 ص ةرهاقلا عبط نوحرف نبال ' دادغب خيراتو 44 ةقرولا قاعمسلا باسنألاو ٠

 . ١91١ / ؟ ىعفايلل نانحلا ةآرمسم ١١9 /؟ ١ ؛م/ ىطفقلل ةاورلا . ءابنإو ٠/0
 ؟.و ص ( رصمةضه راد رشن )ءابلألا ةهزيو
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 ءارعشلاو رعشلا باساب نمو . هيلع لركمم وهو ةسايسلاو ةمامإلا باتك هعساب

 ناعم باتك هلو . ًارارم رودشنم وهو « هرصع ىبح برعلا ءارعشل ةريصق مجارت وهو

 بدأ » هباتك اهنم ؛ نيئشانلا باّستكلا فيقتل بتكلانم ةفئاط فلأو . ريبكلا رعشلا

 ةفاقثب هيف بتاكلا "دمي وهو « عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع ىذلا « « بتاكلا

 تافاقثلازوذكب هيف بتاكلا دمي وهو «رابخألا نويع و هباتك هنم مهأو عةعساو ةيوغل

 . هلمع ةدام ق هفنعست ىلا

 لففيغ ىلع وزو قرشا لل دعي درعفللا قا رول ىدأ فلم رم

 ودبي امف ناك هنأ ريغ « ةيدقنلا هئارآ ىف هتظفاحم حضتت نأ قطنملا نم نيكي كلملاو

 هلاثمأو ظحاحللا دنع ةلدتعملا ةد”دجحْملا تاعزنلاو ةرصبل ةظفاحملا ةعزنلا نيب نزاود

 هآرن' ذإ « ءارعشلاو رعشلا ١ هباتكل ةليوطلا هتمدقم قى كلذ حضتيو . ةازتعملا ن

 نيعب رخآتملا ىلإ الو همدقتل ةلالخا نيعب ءارعشلا نم مدقتملا ىلإ رظني نا هنأ نلعب

 نمو اهب صخ الو 3 نود نمز ىلع ةغالبلا رصقي مل هللا نإذ « هرخأتل راقتحالا

 الا رخأتملا سيل » : لوقيف دوعي هنكلو « ةفصْنسم ةرظن ىو . موق فد

 ديشم دلع ىكبي 5 رماع لزنم ىلع فقيف . . . نيمدقتملا يهذم نع جرخي نأ

 رامح ىلع لحرب وأ « قاعلا مسرلاو رثادلا لزنملا ىلع اوفقو نيمدقتملا نآل نايئيلا

 باذعلا هايملا ىلع دري وأ « ريعبلاو ةقانلا ىلع اولحر نيمدقتملا نأل امهفصيو لغب وأ

 تبانم حودمملا ىلإ عطقي وأ « ىناوطلاو نجاوألا اودرو نيمدقتملا نأل ىراوملا

 «ةرارسعلاو (' ير نيمدقتملا نآل دروااو سالاو سجرلا

 وج لم لح ىذلا رصعلا ىف ىّنْسلا ودا نم دمتست ةظفاحم ةرظن كلش ال ىهو

 ىلا ةقباسلا ةرظنلا عم 0 رظنلا هذه تناكو .لكوتملا دهع ةحتاف ذنم لازتعالا

 دماج اًظفاحم نوكي ال يح , هتثادحو رعشلا مدق ةيرعشلا ةميقلا نيزاوم ف عضت ال

 عضوملا اذه ريغ ق انب رمو . ةرصاعملاو ديدجتلا حور ىلإ ليمأ طظفاحم وه لب « لقعلا

 باحصأ عم ةيماح ةكرعم اضاخن نينثا ىنأث ناك لب « ةيبوعشلا موصخ دحأ ناك هنأ

 « ةيبوعشلا ىلع درلا وأ سدعلا باتكو : هقتصمل كانه انضرعو « ةعزنلا .هذه

 . ةفلتحم بتك عوضوملا سفن ىف كلذ ءارو هل تناكو

 )١( ةيدابلا راهزأ نم : ةرارعلاو ةونحلا .
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 : ةيبنجألا تافاققثلا ةوقب لخدُي هدجن نأ ةيبوعشلا دض هل ئقوملا اذه نم مهأو

 جيزم نيوكت ىلع لدعيو« ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ةيدنلاو ةيسرافلاو ةينانويلا

 امتءال جيورتلاو ةوعدلاب ةفاقث لك باحصأ لغْشي ال ثيحب ءاعيمج اهنم دحوم
 كهع ف دمألا هيلع لاط ىلا ترعلاو نييبوعشلا سب فندعلا عارصلا اذه ةيدحأ

 ةيهالكلا نيتعزتلا ةيلغنككاو « هلبق نم ظحاحلا كلذ لواح اقحو . هرصع ىبح ىدهملا
 ءىهش رمكأ ةينانويلا ةفاقثلا تناكو « ةياغلا ةياهن ىلإ ذوفنلا نود تلاح. هيلع ةيبدألاو

 «ةعانصلاف اًنكمتم مالكلا راطفأل اًعماج ملكتللا نكي لو وتلا نس هند

 نم نسحب ىذلا نزو ىف نيددلا مالك نم نسحب ىذلا نركي ىبح . ةسايرلل حاصي
 نك 00 (ةفسلفلا ا لخأ :مياكدأ كا 5 مدر اعل 0

 ا امد ل اعاد ند ريدم 5 ةوعدلا ٠ َْق هلهد» ى ىراصو 5307 نين

 دي ىلع  ىتتلت نأ نم ةداحلا ةعزنلا هذه ىلع ىضقب ىكدب ال ناكف . ةيسرافلا
 3 ةيمالسإلا ةيب رعلا ةفاقثااب ةيدنهلاو ةينانررلا ةفاقثلا تالذكو اهتفاقث ميظ ظع تاك

 ) اًيئاهز هيف ىشالتت ثيحن ىمالسإلا ىبرعلا رملا ىرجي ُّف ا.نعيمج لخدتو

 ةيب رعلا ةفاقثأأ دودو نك أزجتي ال ءزج م م لعتسم مود و أل 0 الو

 . ةماعلا ةيمالسإلا

 ككاو

 تافطتقمو تاراتخع قسني ىضع ذإ «ةروص عورأ ىف ةبيتق نبا هب ضهن ام وهو
 عمو ةصلاخلا ةيبرعلا بادالا نم تاراتخيو تافطتقم عم « ةيسرافلا بادالا نم

 تادلجم ةعبرأ كلذ ةرث تناكو « ةينانويلاو ةيدنهلا نيتفامتثلا نم تاراتحمو تافطتقم

 باتك اهوأ « بتك ةرشع ىلع هعزو دقو « «رابخألا نويع و هباتك تفلأ ةمخض

 تاش او ةافقأاو لامفلا هزاز هع ضو هكا هريس نع ردعتي ةيقووتتلا الا

 مكحلا ىق ةيبرعتايصخشل اياصو ضعب رك ذيم «ةيوبت ةيفاخأب هؤدبيو « باّستكلاو

 لالا نيكو 4 كحال نينا دب باتك ىف تأرقو : لوقي نأ ثبلي الو «ناطلسلا ةسايسو
 « ءىربلا هفاخ نم ناطلسلا ' رسشو « لذاحلا ناوخإلا رسشو © هنم 8 ال ام

 رسل ةشأ 07 ناطلس ريخلو 2.06 نمأ الو بصخ هيف سميل م داليأا رسشو

 ١/ 1١١. ناويحلا (؟) »١4. /؟ ناويحلا (1,)



1 

 0 نبال الاوقأ ركاذدبو ( رولا انيتح ةنيللا ةيشا ندم ال فيجلا هأودم

 روصي امو عفقملا نبال ةحيتيلا باتك نم اليوط "الصف لقني 6 ١ تاطقلا نب رمغو

 جاتلا ىف تأرقو » : لوقي مث « نييناساسلا سرفلا كولم دهع ىف قالخألا بدألا ن

 «رابك كواملا مودهو راغص سانلا مومه : كواملا ضعبل ( ناورثونأ ةريس قوهو )

 . : ءىشلا رسيأب ةاوغشم» قّوّسسلا بابلأ « لج-ي ءىش لكب ةاوغشم كولملا بابلأو
 ضعب ف تار 3: 0 « برعلا نم نيهبانلا ضعب نع لقنلا ىلإ دوعيو

 ( هعيمج باتكلا لقنيو « ةيعرلا ىلإ كباب نب ريشدرأل اًنباتك مجعلا بتك

 ةيعرلا كلما » : هيفو ردنكسإلا ىلإ سيلاططسرأ نم باتكب هيلع بّقعيو

 ”ءاقي مودأوه «كناسحإب اهنم كلذ كبلط نإذ « اهنم ةبحلاب رفظت اهيلإ ناسحالاب
 2« فورءملاب بواقلا ىلإ اهلطختف «نادبألا كلمت امنإ كنأ ملعاو « كلفاستعا, هنم

 نم ملست لوقت الأ د-هنجاف ؛ لعفت نأ ىلع تردق لوقت نأ تردق اذإ ةيعرلا نأ ملعاو
 ةلودلاو كلملا ةمظنأ 2 نيالا باتتك ف تأرقو ه : هلوقب كالذ ولتيو . ( لعفت نأ

 داسجألا كلمأ امنإ ىفإ» : هل ةبطخخ ىف لاق مجعلا كولم ضعب نأ ( ةيناساسلا

 ( رئارسلا نع ال لامعألا نع صحفأو « اضرلاب ال لدعلاب مكحأو 2. تاينلا ال

 ةسايس نعو قورافلا رمتو ناورم نب كلملا دبعو ةيواعمو ناو رشونأ نع ًارابخأ ركذيو

 هيو ريش هنبال ةورخأ لاق جاتا باتك ىف تأرقو ٠ لوقي م و هتيعر ىف جاجحلا

 مهيلع نقيضت الو « كنع راضي كدنج ىلع نعسوت ال : هسبح ىق وهو

 مهيلع عسوو وا يوقع اع مهعنمأو ءادصسق ءاطع يطتعأ « كانم اوجضيف

 سانلل نإ » باطخللانب رمع نع ىورَديو . « ءاطعلا ف مهيلع مّسوت الو « ءاجرلا ىف

 ؛ ةاومحم نئاغضو ةاو.زجم ءايمعع كايإو ىنكردت نأ هللاب ذوعأف « ماطسو ءع ا ةرسفن

 ايندلل رخآلاو هلل امهدحأ : : نارمأ كل ضرع اذإو « راهن نم ”ةعاس ولو دودحلا 3
 نا هللا دبع اي كايإو . . . ىبت ةرخآلاو دفنت ايندلا نإف ٠ ملا نم ئكبيصن راق

 اهفتحس امنإو ؛ ل 2 مسه امل نكي ملف بصخ زاد ترق ب فر 0

 لوس تمل هلو ةيعرلا ف 0 نب هللا دبع نع رابخأ 2 نمسلا ىف

 نيدلاو كلملا نإ 1 ان) : هنبال لاق روش دارا نأ رينا د باتك 5

 هل نكي مل اممءسراح- كلملاو 'سأ ن :يدلاف . رخآلا نع امهدحأب ىبغ ال ناوخأ
 حصي ال ةميمذ تافص ركذي مث عئاضف سراح هلنكي ملامو « موده ل
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 تأرق : هلوقب 2-5 مخيو لاممعلا رايتخا نع ثدجتيو . ناطاسلا ق نوكت نأ

 مرض ةفاخع هحررطاو هاصقأف لجرلا بحأ امبر مزاحلا ناطلسلا » دنيال باتك ىف
 امرو 2« هدسج ق ؛ اهي رشتني الثل اهعطقيف ع هعيصإ ةيحلا عسلت ىذلا 0 ظ

 ىلع ءرملا هراكتك هدنع هدجي ءانغل هبيرقتو هتيلو: ىلع هسفن هركأف لجرلا ضغب يأ
 : لوقيو «هنولتو ناطلسلا ريغتو اهبادآو ناطلسلا ةبحصل ضرعيو . ؛هعفنل عشبلا ءاودلا

 ةميظع ةورئلاو زعلا نم اهيف ام ىلع ناطلسلا ةبحض : دنهلل باتك ىف تأرق»
 ”ءاقترالاف « ةيداعلا عابسلاو ةبيطلا رامأا هيف رّدعولا لبحلاب هش اعإو « راطخلا
 لام هتمالس ىف ىذلا ءىشثلا ىق ريخ الف... دشأ هيف مامقملاو ء ديدش هيلإ
 نعو مهتالاجرو برعلا ضعب نع لقنيو . «فلتلاو ةحئاخلا هتبكن قو « هاجو
 ىبلا هيتك ضعب نعو ظاعولاو ةلزتعملاو كاسنلا ضعب نعو مفقملا نبا بادآ

 ام ضعبف زيوربأ نعو باتكلا ضعب نعو ءارزولاو ماكحلا ىلإ اهب بتك
 ضعبي دهشتسيو ©« برعلا نم مكحلا لاجر ضعب نعو هيو ريش هنبا ىلإ هب بت
 بايك نم لقنيو ؛ لامتعلا ل ضرعيو « امهريغو راشبو ىاطقلل راعشألا
 ةنايخ لع كلمتحأ ال ىنإ» : لاملا تيب بحاصل لاق زيورّتبأ نأ : جاتلا
 كمد كلذب نقحت امنإ كنآل ٠ مهرد فلأ فلأ ظفح ىلع كددحأ الو « رد

  لصفى رثكيو ٠. ًاريثك تنخ اليلق تنمخ نإ كنإف « كتنامأ 7
 : مالسإلا ماكحأو برعلا نع لقنلا نم باتكلا اذه ىف دوقعملا ءاضقلا
 روتسد وهو « ءاضقلا ىف ىرعشألا ىبدوم ىبأ ىلإ باطخلا نب رمع باتك ىوريو

 « ملظاو تاداهشلاو ماكحألا نع لوصف ىلاوتتو . هتهازنو ءاضقلا ةلادع ىف مب
 نع لقنلا ىلإ ةيلاتلا لوصفلا ىف دوعيو « ًارعشو ًارد برعلا نع لقنلا نم ركن ايفو
 ] . سرفلاو دنحلا بتك

 اهلّيحو اهتاقوأ اهدياكمو اهبادآ نع ملكتي هيفو «برحلا باتك ىناثلا باتكلاو
 ركب ىلأ اياصو ضعببو 0 هيلع لوسرلا نع ثيدح هؤدبيو ءاهحالسو اهدادعو

 ظ مجعلا بتك ىف أرق ام ضعب رك ديو  ةيولألا دّقع دنع اهداوقو _شويجال رمعو

 نإ ةبثاوملا رذحي « لاح لك ىف هودع رذحي مزاحلا » : ريخلا ىف هأرق اميو « دنهلاو
 نإ ركملاو « ىّنلو نإ دارطتسالاو « فشكنا نإ نيمكلاو « دعب نإ ةراغلاو « برق
 ىف ةقفنلاو « سفنألا نم هيف ةقفنلا نآل « اًادُّنب دجو ام لاتقلا هركيو « ًاديحو هآر
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 نع ثتدحترو « بردا برعألاو سرفغلا ليج صعب رك ليو .( لاملا نم هريغ

 رعشبا داشلإو تاعجم. ثلا نع ثيدحلا| ُّى نم نك" همالا ل هناي ةيسورفلا بادآ

 ْ ماك

 ضرعيو ا هلياحم نع هيف ملكتيو . ددؤسلا باتك ثلاثلا باتكلاو

 « هيف ا هو الصف هيف حتفيو « ةعيفراا قالخألاو فرشلا نم .ةريثك بناوكب

 ةيرظنب رثأتي هنأكو «قافنإلاو ىنغلاو لفل ملحلاو نيدلا ىف طسوتلا ىلإ وعديو

 قالخألاو عئابطلل ىلا تاتكلا ةرفيو. ... نسيلاططترأ .كتغ :ةفونرفلا' ظاسألا

 : دنهلل باتك ى تأرقو : لوقي اهيفو ٠ ةياعسلاو ةبيغلإو دسحلا لثم م ةمومذملا

 رجحلاو .« لوَملا نم نيلأ ءاملا نإ « هيلع د'درت اذإ لوقلا نم باقلا منسي املق »
 ري 9

 ةرجعشلا عمطسقت كقو « هيف ا كلذ لاطو هيلع ردحتا اذإو « بالقلا نم باصأ

 ةيحس جس لمدني 1 لأ أسللا ُ لمهدنيف فويسلاب محلا عطلقيو ) كي سوثئفلاد

 لكاو « عرب مل بلقلا ىلإ لصو اذإ ذل ث عزتسف فومحلا ىق بيغت لوصنلاو

 2 0 قشعللو + ربصلا نزحللو . ءاودلا ىسللو « ءءاملا راثلل : ءوطم قير

 : هأ لاف ردنكسالا ىلإ لجرب ىو (نيشاو أ رك ديو . (« وبخت ال دنقلا رانو

 لاق « ال : لاق ؟ كيف لاق اه دق لبقأ نأ لع هيف تاق ام كانم لبقأ نأ تأ ((

 نم نيريثك نع باتكلا اذه ىف لقنيو « « رشلا كنع فكي ّرّتشلا نع ًفكف

 ضرعيو « ظحاحلاب ًارثأتم اهعئابطو تاناوبح لا ىلإ درطتسيو « ًارثثو ًارعش برعلا
 باتكلا ..ةعيو . تابنلل ضرعي امك ٠ رصعلا ءابطأ نع اهيف لقنيو تارشدلل

 ماكل دنهال باتك ىف : لوقيو لوسرلا نع ثيدحن هليتسو « نايرلاو ملعلل ن هادا

 هوت :ثرحم اهب "شيعي ىلا هتف دعم كسآلا# كف ا# هيلع نم هعف برثغا اذإ

 لاذ ؟ ملعلا نم تكردأ ام تكردأ مب : هل ليق هنأ رهئمج ورب قع رك كيو

 رك كيو (« رامجلا ريصك ربصو « ريزنحللا صرحك ضرحو « بارغلا روكبك روكبب
 . « ملعأ ىنإ تلقل ملعأ ىنأل اًئببس ملعأ ال لوق ىف نأ الول » : لاق هنأ نوطالفأ نع

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلل الوصف حتفيو «مالسلا هيلع حيسملل تاملك ضعب ىوريو

 امك «رعشلاو مالكلا روص ضعبل ضرعيو . نيدلا ىف ءاوهألاو قرفلاو فيرشلا

 . نومأملا ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا ذنم بطاللا نم ةريبك ةفئاط ضرعب
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 ظانعولاو كاّسسنلا رايك ظعاوم بنام زربت هيفو « دهزلا باتك سداسلا باتكلاو
 تبتكلاب هتفاتث اش لب ءاهدحو ةيمالسإلا ال ةينيدلا ةبيتق نبا ةفاقث نيب .ءلسملا داهزلاو

 هبتك امم ةرات « لقنيو أرقي ام لصتي ام لك لح اهيلع فكع هنأ فيكو ةيواهسلا
 ةاروتلا 7 لمنيو . ةةانينا ىلإ لجو ل هللا ىحوأ أمع هبئم نب بهو لاثمأ

 ىف مزونك اواعجت ال : ليجنإلا ىف تأرق ٠ : هلوق كلذ نم « ليجنإلا نم
 اواعجا نيكاو قارسلا بهدي ثيحو دودلاو 'سرسلا اهادسلفي ثيح يضل
 الجر نأ ركذيو ( مكبوات 1 م ا 1 تيس ةثاق جما وبما مك لك

 ىرملا عد : هل لاَمف ؟ قرع .فدأ نأ ىل نذأتأ : حيسملل لاق قيزارسا ع

 هعفرف 3 عزب هولصيل دوهيلا هذنشأ نيح اليوط ءاعد هل ركذيو . مهاتوم نونفدي

 نع ىورتيو ؛ فسويل ءاعدو اليوط اديمحتو دوادل ءاعد ركذي انك «ء هياإ هللا

 هؤاد ام : : لبق ؛ءاد اهيف لاملاو « ةئيطخ لك ”لصأ ندا بح: لاق هنأ حيسملا
 هحالصإ هلغشي : لاق ؟ مل نإو ليق « ربكلاو رخفلا ن 'رم هبح اص ملسي 0 لاق

 ةماع ةَفاَقْث ةيمالسإلا ةفاقثاا ىلإ فاضأ دق ةبيتق نبا نوكي كلذبو . هللا ركذ ن
 ى دهزا| باتكو باتكلا اذه نيب ةاصلاو . 5 اهئئايبنأ لاوقأو ةيوامسلا 4 ظ

 . ةحضاو ظحاجلل نييبتلاو نايبلا

 نوكي نأ ىغبني أع مهراد يدنا نع ثدحتي هيشو ؛ ناوخد الإ باتك عباسلا باتكلاو

 ىلإ نيح نم اناقلتو « . ءار هر ىف كارئشالاو تالصلاو جئاشولا نم مهنيب
 و ةيداحأ انامل مجععلا اراقب نضع وأ كيلا بتك ضعب نع لوقن نيح
 نييهباناا برعلا لاجر نم نب ريثك ةنساأ ىلع اياصوو حئاصنو هدانا راعشأو
 نع لني هيف لظيو « اهزجنتو ديعاوملاو ماوح و عمرك تناتك“ ماثلا تاتكلاو

 اهنإف «٠ قفنأف ايندلا كيلع تايفأ د 0 يلج زم لوق لثم مجعلا 5

 ماعطلا باتك ا باتكلاو . « ىبت ال اهنإف 0 ءانع ترزدأ اذ[ و نط 2 ل

 الخلا دايو ةفامضلاو ماعطلا بادآو مهلك ١ أم ق برعلا رايخ ل هفونص ضرعي هشو

 تانافلا وذ ماب كل ونال قمت تحأاو ةاودلا برشو ةيسم او لكألا قاوأت
 ف لكني هنأ حرصا و « ةينانويلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تافاقثلا سفن اناقلتو .لوقبلاو
 نع ةيسحدحلا قركذيو «هيف عال ءالخمبلا هباتك رث رثأو ظحاحلا نع باتكلا اذه

 نم 2 هرْغ : لاق ِ؟ ماعطلا نم "لقت كنإ 0 هيأ ليش هنأ ا ىلاثويلا بيبطلا
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 لقشسي لثملاب و .لكأيل اًميْحَني نأ ماعطلا نم ىريغ ضرغو يحل لك 1 نأ ماعطلا

 هيوسام نبأ لثم ىسابعلا رصعلا ءابطأ نع لقني انك « الوقن ىنانورلا طارقبأ نع

 نع ملكتي هيفو« ءاسنلا باتك رشاعلا باتكلاو . ىمجعألا نيالا باتك نعو

 ةسايسو جاوزلاو روهملاو حبقلاو لامحلاو هركي امو نهنم "لبي امو نهقالخأ
 ةندل رويشد را رامج شق انف ىكحنو ءءاسنلا ىواسمو تايقلاو ىراوخ او نهترشاعم

 7 يك ارفلاو ةلطعد قو ميدقلا نمزلا ىف ةمئاق تناك اهنإ لاقي ىلا ةيروطسإألا رفحا

 ىلع هلدت نأ هياإ تلسرأ ام ناعرسو : هتمتشعف هتأر رضحلا كلم ةاتف نأ فيكو

 ظ عضوم ا ىلع هتادف « اهدعوو « اهب نارقالا نك نإ ةنيدملا هنم حتتمني عضوم

 . هدوذجو وه ةنيدملا لخخدو

 ةيبرعلا تافاقثلا نيب ةبيتق نبا جزم فيك حوضوب روصي ام انمدق اف لعلو

 تافاقثاا لكف « باتكلا لهأ ةفاقث كلذكو « ةينانويلاو ةيدنهلاو ةيسراففلاو ةيمالسإلاو

 ىلا ةديدحلا ةروصلا هذه ىلإ هدنع تلاحتسا ةينيدو ةيندم نم ةيبرعلاو ةيرنجألا

 توص تدفخ هنأ حاجنلا ٠ نم ةروصلا هذه تغابو . رابخألا نويبع ى اهؤرقن

 دي ىلع ةبورعلا ملاع ىلإ تاوحت اهب ىهابت تناك ىلا زونكلا نإف « ةيبوعشلا

 ةلقتسم دعت ملذإ ءاهب رخفلل لاجم كانه داعي مل ثيحب ؛ هل نم تحبصأو ةبيتق نبا

 ريبكلا ةبورعلا رهن ىف تسبص دقف « اهدحو اهيف ىرجت لوادج انه" قشت دعت ملو

 كلذ ىلع ةلالدلا ريكأو ءرهابلا هملقو ةذفانلا هتريصيب ةبيتق نبا اهباذأ «هيف تياذو

 انأ اضيأ لب « طقف نينسلا عم ًاديدش الؤاضت ةيبوعشلا توص لؤاضتال

 تاذ ريغ تحبصأ دّقف ( ةيخب راتلاو ةيبدألا سرفلا تاباتكل تامجرت نع نع عمسن دوعنال

 رداصملا 7-5 نأ دعبو « رابخألا نويع باتك ىدبألا تلوادت نأ كفن عوضوم

 ىلرعلا بدألا هديفي نأ نككمب امو ةيسرافلا بادالا ىلع فرعتلا ديري نم لكل ىساسألا

 دق كلذ لكف . ةيوامسلا بتكلا لهأ ةفاّقثو ةينانويلاو ةيدنطا نيتفاقثلا نمو اهنم

 كلملاو « هنه ديزم ىلإ 2 ى اودوعي ملو ؛ مهراصبأو 0 ىديأ تحت حبصأ

 باك امب الو ىهصق رعش نم ةمانها.شلا ى ىبمودرفلا نود امب لعب مف اومتهب ١

 اودوعي مل برعلا ءادعأ نأ ثاذ راثآ نم ناكو .قوص رعش نم هريغو ىزاريشلا ظفاح

 داحلإلاو ةقدنزلاب نوفصوي ًابلاغ اوحبصأ دقف ءاّمعم ةقدنزلاو ةيبوعشلا فصوب نوفصوي
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 «ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم مهئاملعو برعلا نسلأ ىلع كلذ عاشو ءبسحف

 . ةيسفنلا مهقئاقحو مهثعاوب كلذب نيروصم

 ةدقدلخا رابخألا نويع باتك نأ ىف بابسألا مهأ نم نإ انلق اذإ ولغن الو >
 اهكبس اهقسن ىباا ةيفاقثلا داوملا هذه لكنإف « هيف ةبيتق نبا بولسأ ةزاتمملا ةناكملا
 ىلع اهنيب ةجوازملاو هظافلأ ءافطصاو هحوضوب زاتمي بولسأ « عئار ىبدأ بولسأ ىف
 ةيانعلا عم نكاو 0 ةاواحم نود لسرتسي اًذايحأو « انايحأ ظحاحلا ةقيرط
 بارطضا ىأ الو زاشن ىأ اهيف دجت ال ثيحب اهنيب دا تاماكلا رايتخاب
 الو ء لفل ىأ هيلع ا ال ناكو «ء هدب ىف ةنرم ةغللا تناك دف 3 فارحنا وأ

 دف ءاوتسا نم هيف ىرخج امو قسانتملا بواسألا انيوو ملك أ هيلغ ىصعتست

 بااوق « ةلئاتم بلاوق ف بووصم هنأك ادغ ثيحب « هعيمج رابخألا نريع هباتك
 لوألا هرواعس ًارقاو ةاو « دفني ال اعاتم لوقعلاو بواققللا اهيف دجتو ء نذآلا ا حي رتست
 ظ : لاوذملا اذه ىلع درطت اهنإف « ةمدقملا ىف

 «ني داعلا ددع هؤالآ توفتو « نيفصاولا ةفص هؤالب. زجعي ىذلا هلل دمحلا و
 بيخت الو « ةوعد هنع بجلحُتت ال ىذلا هلل دمحلاو « نيفرسملا بوذذ هتمحر عسنو
 . «ركشلا ليلقب معنلا مظع نع ىضر ىذلا ؛ ىبعتس هدنع لضي الو « ةبملط هيدل
 ىذلا هلل ا نيزسلا اباطخ ةعاسلا ةبوتب امو «بوذذلا ريك مدنلا لقمع 7

 0 هتيم ىلإ اًنيعادو هاضر ىلإ اًئيداه « رينملا جارسلا 5 رين ١| ريشبلا انيف ثعتبا
 . هطخيبس باب انع قلغأو « هتمحر باب انأ حتفف ؛ هتنسج ليبس ىلع ”ةلادو

 لاملا 0 : ةاكز هالبأ ءالب لك ىلعو « اًنّقح اهب معلن ةمعن لك ىف هلل نإف دعب
 ء هراشست ملعلا ةاكزو « هلذسب هاحلا ةاكزو «عضاوتلا فرشلا ةاكزو « ةقدصلا
 هل مانو ملاح اء ةبغسم اهدمحأو كةنبغسم اهدمحأ اهعفنأو ءايعفنأ مولعلا ريخو
 . « ىلاعت هللا هجو هب ديرأو

 كيش ايف ظافلألاب ةيانعلا ند هايرض روصت باتكلا ىلهتسم ف * ةعطقلا هذهو

 ىرجي دلو « ةلباقتملا تارابعلا وأ جاودزالا ىلإ دمعي ظحاحلاف . ظحاحلا ةيانع

 تارامءلاو . ةبرتق نبا دنع نآلا ىرن اك طيضلاب فلكت ريغ ىف هناسل ىلع عجسلا
 اهد”درو ةريخألا ةملكلا اهيف بّقعَتو « ةاكزلا ةملك ةبيتق نبا اهيف د در ىبلا ةريخألا
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 « ظحاحلا دنع هدجن هنيعب بواسألا اذه « اهدمحأ و و « اهعفنأ » ةدلك ىف اك

  هاريق ع ةمدقملا َْى هعم ىضعو هن ام صخخ مع ةيواعأ 0 ةبدتق نبأ نأكو

 : : لوقي

 « ةركذت 7 لهألو « ا دأتلا لفغمل اهتمظن رابخألا نويع هذهو

 امانا ينفد 6 ا 01 6 كاولمللو 6 7 دوم م عسوسسمو سانلا سئاسأو

 اوولع ملعتملا ىلع لهسيا « اهتخأب ةملكلاو « هلثع ربالاو « هلكشب بايلا تزرقو

 جاتنو « ءاملعلا لوقع حامل ىهو « اهسبسانط دشانلا ىلعو « اهنظفح سرادلا لعو

 ء'زظنلا لوط رامو « بدألا ”ةيئاحو « ضاخآلا ةدئبُرو « ءامكملا راكفأ

 . « فلسلا راثآو « كولملا رتيسو « ءارعشلا نطو « ءاغلبلا مالك نم رّيخنملاو

 هبحاص نع انلكسو « مالكلا اذه بتك ىذلا وه ةبيتق نيا نأ فرعن ملاننأ وإو

 تانزاوملا نم هصاوخب هبولسأ نم ”لّصف امنأك رعشن ذإ «ظحاحلا ارت انبجأل

 انأك ةملك لكو « فرغص ىف تاملكلا لياقتت ثيحب « تارابعلا نيب تالداعملاو

 ىهف « ةقباسلا اهتخأ حفاصت امتأك ةرابع لكو « ةيلاتلا ةراعلا ىف ايدلبتم فايع

 بواسأ ىف ًاديدش اًنكسامت ثدْحُدي اذه ناكو « اهعونو اهسنج سفن نمو اهتريتو ىلع

 دارطتسا الف ةبيتق نبا دنع امأ . دارطتسا نم اًنايحأ هلخادي ام الول ع لظدناملا

 ل ع نم هتباتكو « اهحاعي ىلا ةركفلا ةرئاد نم جورخ الو

 نم باتكلا ىرتسف رابخألا نويع سرهف قف رظنن نأ كيا قست قدا

 ةلسلس ىف تاقلح اهنأكو « هعم ةطبارتملا هاوصف باتك لكلو « حستفي ةرشعلا هبنك

 باتكلا امتأكل ١ لب ا ا اي نهوي ام اهلخخاد ق سيلو ةعبات

 وطخي ةبيتق نباو . اًقيقد اًنقيسنت هداوم تقّسُنو هاوصف تمكحأ ”دّم 7

 ىأل حمسي ها ظحادللا دعب ةيحانلا هذه نم ىلدألا فئلأتلاب

 وأ مالكلا لختاخمي دارطتسا ىأب هسفن باتكلا نع الضف باتك قف ىلءاد لصف

 نإف فنأأتلا ق-سن ثيح نم ظحاحلا لع قوفت دق ناك اذإ نكلو . هقايس هدف

 قى هعينص نم روض أم وحن ىلع « هعمتجمي بدألا هلصو ف هيلع قوفت» ظحاملا

 - كح مل هنكلو « هل ةرصاعم ًاراعشأ ةبيتق نبا فنع دجت اًتحو .. تالا اذه

 رابخأ ىكح الو , ظحاتلا ىكح ام وحن ىلع ,هرصاع نيذلا ءارزولاو ءافلخا رابخأ
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 وحن ىلع ايعقاو نبتاك دعي ال كلذل وهو . ةماعلا ةقبطلا ةصاخو عمت متبل تاقبط
 نم غلب هنآ ا هرْثأ ىتقي نأ اًنايحنأ لواح دق ناك نإو ؛ يدنا ل ام
 ىبح « نوتمزتملا هنم لجخي ءىش ىأ ف 0 ىأ دجم نكي م هنأ ظحاحلا 0
 ' هعباتيو « اهركذ مزلتسي مالكلا ماد ام سأب ىأ اهركذ ىف ىريال ناك تاروسعلا
 ةدئاملا لثم باتكلا اذه ”لثم امنإ» : الئاق رابخألا نورعل هميدقت ىف ةبيتق نبا
 ثيدح كب رم اذإو « نيلكآلا تاوهش فالتخال موعطلا تاقاذسم اهيف فلتخت
 لع 00 وأ عا كتتلمحت الف ةشحاف فصو وأ ةروعر < ذب حاصفإ هيف
 مزور عرسال الا عاما نافل ويقرر طر عدو ينل د رعت نأ
 . « بيَغلاب سانلا مول لثكأو بذكلاو روزلا لوقو ضارعألا مستمش ف مسيأسملا
 [:هزّدم ًاظفاحم هتقيقحى ناك ذإ «هتحارص قى ظحاتللا غلبم غلبي م كلذ عمو

 ] . ةيراوم ىأ نود ةحار ملا ىف نانعلا -- ظحاحلا لثم  هسفنل كرتي نأ هد
 صئاصخ نم ةيوق ةصاخ لزهلاب دحللا طلخ لعمم ناك ظحاحلا نأ انيرسو

 دحلاب مهسفنأ نوذخأي نيذلا نيظفاحما ةّدسلا لهأ نم ناك ةبيتق نبا نأ عمو  هتباتك
 : لوقي « هتباتك ىف جهنملا اذهب ذخأيس هنأ نلعي رابخألا نورعل هتمدقم ى هارن راقولاو

 ةكحضم ىرخأو « ةبجعم ةملكو « ةفيطل ةنطفو « ةفيرط ةردان ن نم هلْمخأ لو»
 نذآلا نإف « قحلا باعتإو دجلا 0 نم ىراقلا نع كلذب ا

 هتيساحألو « ايراقم وأ م اذإ حرزتملاو ؛ ل دع يرق و ةيياحم
 رئابكلا نم الو ركنملا نمالو حيببقلا نم سيل ملل ءالك اشم هتيجوأ بايسأو ع هتاقوأو
 ةهاكفلاو حازملا باب ىلإ اذه انباتك كلب ىهتنيسو . هللا ءاش نإ رئاغصلا نم الو
 هفختست ثيدح تمزتملا اه أ كل "م اذإف « امهيف ةعألاو فارش هلا نع ىور امو
 . ( هب اندرأ امو هذ بهذملا فرعاف هأ كحضت وا هنم بجعت وأ هاريس مل وأ

 باوبأ نم وهو ةهاكفلاو حازملا باب ىلإ  ةبيتق نبا لوقي اك  انيهتنا اذإو
 6 ا زارط ريغ رخآ زارط نم هرداونو هتاهاكف نأ ا: انظحال ددؤسلا باتك

 اهنإ لوقي نأ ىكيو 0 دج ليلق ماستبالا ريث امو 6 اماسق ا: ني ذل رك اه
 اهيلع حسمي تاهاكفو رداو انذأ ام دنس فرعا ةمالاو :تارشآلا نع ىور ام

 نع رداوتلا هذه اهنم قوسنو . هافشلا ىلع ةماستيأ اهعم مسترن 7 نأ ردسي هنأو راقولا
 حازملا نم اهيف ام ىدمو اهعباوط تفرعشل ( ةفوكلا ءاملع نم ) ىب عشا
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 « ىبعشلا امكيأ : اممل لاقف « ةأرما تيبلا ىف هعمو ىبعشلا ىلع لجر لخد و

 ؟ هلكأ زوجي له داطيتلا منع ىبعشلا لئاس لأسو . هذه : ىبعشلا هباجأف

 « ضرم ىف هدوعي هليمز شمحألا ىلع لخخدو . فافكلاب هزم ىضرن نحن : هباجأف

 فرع تأ انآ“ هل لاق من 2« طيسب ثاثأ نم هيف امو لزنملا ىلإ هاوح نم رظنو

 . « اهظع ( فئاطلاو كمر نورا لها ٠م تسل كنأ كلزنم ىف

 ك1 ىلاو « افنآ اهانيور ىلا .قيحالا 0 ةردان ن :م « رداونلا هذه نرأو

 فاللتخا ىلإ عجري اذه نأ بيراالو . ؟ اًكح ضم اًميلزه اليثمت هقْمُح ظحاحلا اهيف

 كح شي ( ديق ل نم ررحتم هعبطب هكف بيدأ طظحاحلاف ٠ نيتيصخشلا جازم

 « ضيرع كاحضدعبالإ ثاسفن درتستو هنم دوعت نأ ميطتست الو كاحضلا فق قرغتستو

 راعشتسا هيلع بلغيو« ررحتلا لواح نإو ةظفاحملا هيلع بلغت روقو بيدأ ةبيتق ندأو

 نأ ديري ناك امنإ هنأك لقوأءهعبط نع جرخ ردنت وأ لّره اذإ هنأكو ءدجلا

 معزي هارن نأ ا رداونلا باب ىف هدنع هيشتلا اذه ةيقب نمو . ظحاحلاب هيشتي
 انب رمو «نك نم اهيف امبواًيظفلبةيماعلا رداو اع هنأ نويعلا باتكل هد: ىف

 ايدحعاو ايتغيصب ةيماعلا ةردانلا لظت نأ ىغيني هنأو عوضوم ا !ذه ىف اظحاملا مالك

 6ك دبتو ىحصفلا ىلإ ةيماعلا نم اهظافلأ تباقنا اذإ ةهاكف نم اهيف ام عاض الإو

 نم يدع كلت ا ”نمحللاو :كلذل اجت ةبيتق نبالوقيو« ةيكفلا اهتروص

 بسلم امبر بارعإلا نآل ءهدمعتت نأك نم اندرأو هاندمعت انأ كيلع نيهذيالفرداونلا

 كر رمل لق 2 لانس لثمأسو « اهتوالح ةردانلا رطاشو « هنسح ثيدحلا ضعب

 :لاَقف ( ءىق ) ىف  (ه.ذتأ ) هلظك اًمماع'» لكأ دقو - ( كحضملا ) ىنيدملا

 ق اذه تدجر 0 قلاطظ فرغ 1 قلع محو 0 اسقن قأ « ىقأ ام

 تبهذل اهقوقح زمهلاو بارعإلاب تيفو ول ظافلألا هذه نأ ىرت الأ . هتلكأل

 ةليقث ةبيتق نبا اهب لمت ىلا اهسفن ةردانلا» . « اهعماس اهعشبتسالو « اهتوالط
 . ظحاحلاا جازم ريغ رخآ جازم نم هنأ ىلع  حوضوب اهقبس امو ىه -”لدتو

 نبال ملظلا نمو « هلك ىلرعلا تذاألا: "لالا ةديعب ةمق عقاولا ىف ظحاحلاو

 ء اهعيمج ةقباسلا روصعلاو ه :مصع ق ادب رف ناك دّقف « هيلإ هسيقنو هب هنزن نأ ة ةبدتق

 الا ىلإ نول هنأو انتر ىذلا عصانلا حضاولا هبولسأ انيبدأ ًادجم ةبيتق نبا ىكيو
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 عيفرلا ىبرعلا بدألا اذه نم رابخأألا نويع ىف ةيبرعلل ىوس امب ةيبوءثشلا باحصأ
 0 ةزيمم ةددبدج عياوط هل حبصأ ثيح اهنيب جزمو تافاقثلا فلتخم ماسو ىذلا

 )01( ديمح نب ديعس

 امي جَّوو دادغب ىف ةهابنلا لهأ نم ناك « لصألا ىبراف ديعس نب را
 هنأ قدير ةيعسل كلو ع فرعت الو ء رخشلا مظن نسشحسي ناكو ةلزتعملا هوجو نم

 و
 نم انيش هيف ظفح تاتكب هقحدلأف ٠ هرافظأ ةموعن ذنم ةديدش ةيانع هب ىبع

 ُُق 5 اطحخ اذإ ىح 6 باسحلاو راعشألاو ةغللاو وحنلاو او ثردولاو هقفلاو نآرملا

 0 ةصاخ ىب 0 هنأ ىوريو «دجاسملا ىف سريا تاّقلح ىلإ هدؤد هرمع نم ىااثلا دقتعلا

 وحن ىف ةزوجرأ هنم عمس هنأو 7١ ةنس ىنوتملا ىلارعألا نبا ةقلحب هقحلي نأ
 فتكي و هترك اذ ةوقو هئاكذ لع لدي امم « اهعامس درجمب اهظفحو 2 نيرشع
 نم ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ىضم دقف « ريبكلا ىوغللا ماعلا اذه ةقلحي ديعس
 2( ىركفو ىبدأ ءاذغ نم اهرف م دقي ا الثمتم اهنم الهان اهيلع بكم « فنص لك
 ' رابخألا نم نسحستسسي ال اًظفاح ديعس ناك» : هنع لوققي ىدوعسملا لعج امث
 ادإ ًاديفم ا اذإ انعتسمم 5: اي نونف ف مفر هتم راعشألا ن ١٠م داجتسو

 ةدوم هنيدو اهنيب لقعتو « هب نجعل ةرعاشلا لضف لءج ام كلذ لعلو . ( سأوج

 انثيدحىف انب رم اموحن ىلع «ةيرعشلا لئاسرلا اهيف نالدابتي الظو «ةليوط ةرتف تلظ
 نملوحتف ةفالحلا ةمصاع ءارماس ىف حاجنلاب عودا هالمدق ناكو . لضف نع
 نم نيريثك اتلعج هثيداحلأ ةبوذعو هرضحم ةوالح نأ ىف بير الو . اهيلإ دادغب

 فيفخ هسلجي لعجت ةباعد هيف تناكو «هتبحصملإ مهقانعأ بن :رشت هرمع ءابدأ
 ىلإ نافلتخيو هناغلأي لكوتملا ىميدن ءانسيسعلا ايأو ريصبلا ىلع ايأ لعج امث « حورلا
 ودبيو . ةاورلا لاق اك «تابتاكموتابتاعمو تابعادم هنيبو امهنيب رودتو ؛ هسل اجي

 ةرهمجو ( دادغي عبط ) قارماسلا 0 ؟ / 1107 (ىساسلا ةعبط ) قاغألاو ١86 صح سنويل هرامشأو ديمح نب ديعس لئاسر ١١200<تسيهفلا هلئاسو ديعس ةمجر ىف رظنا )١(
 . ,تبوفص ىكز دمحأل برعلا لئاسر باتكو ناكلخ نباو 5١ / 4 بهذلا جورمو
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 لبق اهيف ملغتنا دق نكي نكي مل نإ « لكوتملا دهعل نيواودلا تاتك نيب مظتني ناك هنأ

 نب لع لآ 0س هيصعت نم هب رهتشا ام ىأرلا اذه ىلإ انعفدي ايإو « كلذ

 سانلا 0 نم ديعس ناك » : زتعملا نبا لوقيل ىح 1كياش انمضعت بلاط ىلأ

 : ىدودسملا لوقروا 7-0 هيلع لوسرلا لآ نع اًمفارحناو ىلعل ( ادع اذن

 نينمؤملا ريمأ نع فا ارحناالاو نسنتلا رهظيو بصنتي ناكذ
 هللا ىضر بااط أ نب ىلع

  نييولعلا نم لكوتملا فاقوم عضومل اذه ريغ ق اني رسمو .( هدلو نم نيرهاطلا نعو هنع

 ةراكما قفا ديفيس اكو ل 1 ىلع نع هفارحناو ءالب رك نيسحلا ربق مدهب هرمأو

 فارحنالا اذه ىف نظن لاح لكى لع . هنيواودب فظوملا ةفيلخلل ءاير امإو ةقيّمح امإ

 لوقو . هقاوبأ ن 0 ا لاحتسا هنأو ٠ هلظ ق لمعي ناك هلأ ايف ديعسو لكوتملا دنع

 ء ةتيوكستلاب فرعي و برعلا نم محعلا فاضتلا تانك" ها نإ ةقسرهفلا ضاض

 اًفارحنا مل هرودب برعلا نع فرحتي ناك له ىردن الو « انلصي مل باتكلاو

 ةيوستلاب فرعي باتكلا نأ ميدنلا نبا ةملك ىف نأ ىلع « اًفيفخ تارا وأ اديدش

 ةيوستلاب ل اطي ناك امنإ هنأو برعلا ىلع هيف ةيبصعلا ديدش نكي ل هنأ ىلإ ريشي دق ام

 ىسايعلا رمصعلا باتكو باتتكلا اذه ىف انب رم اك ةيوستلاو ماعلا نينو مهنيب

 . ةيبوعشلا مساب ةفورعملاو مجاعألا ضعب ىدل ةفرحتملا ةيبصعلا ىف لخدت ال لوألا

 0 هآوق ف ىرن ام وحن ىلع هنأ لثم اًنيلزتعم ناك هنأ ىلع لدي ام هراعشأ 6

 لّْدَعلا نع دل تدع ىنكلو» «لدغلاب كلف“ . ف
 ا

 ىل عق نمو لورق نه هللا اًرفغتسم رابجإلاب تلقف

 ناسنإلا حيتت ىلاو « ةلزتعملا دنع ةفورعملا هللا ىلع لدعلا ةيرظنب نمؤي وهف

 اميب « هادي تمدق امل ءازج هباقعو هباوث نيكي ىّبح « ةعاطتسالاو ةدارإلا ةيرح

 0 مالستسالا نم رهفم ال هل ردقو ءاضمتر ء ىش لك نأ ىلإ ريح ا باحصأ بهذي

 0 ردداعملل

او ةفاقث افقثم ناك هنأو ديعس ةيصخش روصي ام هلك كلذ ىف لعاو
 + ةعس

 نيواودلا تانك قف يح ف كلذ هل أهو )َ ةيسنجألا ةفرعملا داوعو ةيدرعلاب ةفاقث

 داما نع نب يس اع باتك (١؟) صص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط )١(



 ] مه

 2 00 اهئاسؤ ر نيعأو اهيف قري لازيب امو . ًاركبم

 ظ ] ظ . انغبان اسبتاكو

 6171 ةنسلكوتملا هيبأ لتقم دعب رصتنملل ”ةعيبلا همسا اهيف عمل ةثداح "لوأ تناكو
 منا الو هل لاق رصتنملا ريزو بيصحللا نب دمحأ نأ ركذ دقف
 ةعسسلا تباتك تامعو ماكابلكو عل تلق ؟ ةعيبلا اهب ذخأت ثالث وأ ناتملك

 : 217هلوقب هلهتسا ليوط باتك وهو

 عودط ةعيب نينمؤملا ريمأ هللابرصتنملا 0000 ميحرلا نمحرلا ا
 قدصو (« مكرودص نم حارشناو « مكرئارم نم ا ةبغرو ؛« اضرو داقتعاو
 0 راكممال مكتاميذ نم

- 

 ةعيبلا هذه ى امب نيملاع نيرقم لب ظ نيرسبتجسم الو نيه

 د دابع حالص مومح نمو , هّقمحو هللا نيد زازعإو ؛ لا ةعاط نم أهديك أبو

 رزعو « بقاوعلا ن أو « ءامه 2 نوكسو ؛ ثسعتشلا مسأو « ةملكلا عامجاو

 « نوليمت الو ( نوئلامت ) نونه "دنت الو نوكشت ال . . . نيدحاملا عمسقو : ءايلوألا

 ةحيصنلاو ةماقتسالاو ءافولاو ةرصنلاو «ةملاسملاو ةعاطلاو « هل ممسلا ىلعو « نوباترت الو
 .٠ « هب رمأي ام لكد نع فوقولاو فوفخلاو « ةينالعلاو رسلا ىف

 ىدعي وهف  ةليلقلا روطسلا هذه ىف حضتا ديعس توص نآ نظلا ربكأو

 حيصتل يح« ةريصف اهلعجي لب « هتارابع ليطي ال وهو « هظفل رايتخاب ةيانعلا دشأ

 «ثعشلا محأو « ةملكلا عامجا » لثمو « و اضرو داقتعاو عوط ه : لثم ةملك

 تاكل ١ ؛ نيدحلملا عمقو « ءايلوألا زعو « بقاوعلا نمأو « ءامهدلا نوكس
 اهلمحت نأ ثبلتال ذإ « هافشلاو هاوفألا ىلع ةفيفخ اهنكلو « اقح ةلزج « بقاعتن
 ىلو اذإ ىبح ء«رصتنملا ةفالخ لاوط بيصحخلا نب دمحأل اًبتاك لظيو . اهلسرت ىح
 هناكم رزوتساو « ةرازولا نم بيصخلا "نبا لزع 744 ةنسل نيعتسملا هدعب ةفالحلا
 لضفلا نب دمحم رزوتساو هلزع ام ناعرسو دادزي نب دمحم نب هللا دبع حلاص بأ
 حبصأ كلذبو «©"ديمح نب ديعسل لئاسرلا ناويد ةساير لعجف « ىئارجرحلا
 كئنيح- هبتك اميو « ةيناويدلا اهلئاسر عيمج هنع ردّصنست ىذلا ةلودلا ىف لوألا بتاكلا

 دق نيعتسملا ناكو « دادغب لهأ ىلإ رهاط نب هللا دبع نب دمحم نع ةريطخ ”ةلاسر

 )١(. ىريط (؟) : هدف امو مه /؛ ىربطلا رظنا 9و/7١14.

 ىناثلا ىمابعلا رصعلا
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 نبا اولزانو « زتعملا اوعيابف « مهيّغَبو كرثلا ةنيدم ءارماس نع ادعي 70١ ةنس اهنزن

 ةعقولا رك ذت ةلاسر ةباتكب ديمح نب ديعس رمأي هارف ذكنيح « مينو هادخي رهاط

 ًاديدش الربط 50 ظ اهعماج دجسم ىق دادغب لهأ لع أرق تا ىبح

 : ةيلاتلا رقفلا ضعب اهنم فطتقن

 نير هظم « رادتقالاو ىغتبلل نينلعم (دادغب ) مالسلا ةنيدم وحن اوراس د

 رمأو «٠ اا ريمأ مهاسنأتف « رارصإلاو ىت

 ما هثالب نم تا مهل نسيبي نأو . . . دشرلا  مريصبت هيف امب مابا

 قى مدقتالاو « بتارملا ىسب صاصتخالاو « بئاغرلا عفرأو « بهاوملا ىدسسأ ن

 ةظعوملا اولباقو . . . ًارارصإو ىتغلاب انكسمتو : ًارافنو ايدامت الإ اوبأف « 0

 . لطابلا ف ا ريصبتلا اوضراعو « فبنذلا ىلع 5 ارصإلاب

 ىلا ةعمرج سم بولقب مه ؟اَمل ىف ( رهاط نباو نيعتسملا دونج) هللا ءاملوأ منه دصو

 تدواعو « ”ةأوج مهب ليلا تلاجف « مهيف هدعو تلكم ال هللا نأ ملعو

 املف « ماهسلاب اًقْشَرو ء فوسلاب اًبرضو « حامرلاب اًنعط « ةرك دعب ةرك

 هما مهيلع ترادو «اهباينأب برا 2( مهتحرج) مهتسماسكو يحرج لأ مهسم

 عقوأو مهفاتكأ هللا حنمو ٠ مهرابدأ اودلو (٠ مهئامد ىلإ ًايمعظ اهؤانبأ مش دمصو

 0 يا حرب 000

 هيف ريصم ىلإ هتماه تل :رصمك هتئج 26 ٍليتق نمت . . . ةبانإب هباّمع

 را نس «هراذح نم هللا هرج ل ىلإ فيسلا نم +ىجال نمو « هريغل ًرتعم

 ةشاحب براه نمو « هب زحو هللا ءاماوأ راد ىلإ داق ( لالغألاب قئوم ) دوفصم

 ًاربتعمو ”ةظع لاكنلا لجاع اهلمسثيو ءرانلا انعمجت عي رأ انقر د ةةصفل

 5 «راصبألا لوأل

 اًيايئسيقي« كلئاح ءازإب اننأكو ؛ ةلاسرلا ى ملكلا لباقتو تارابعلا عيطقت عيضاوو

 سيل هنكأو « عجسلا رهظيف ؛ 0 لماكتي دقو . اهيناعم ىلع ةردقم ةلئام

  عيطقتلا ةقد ىلإ هدرم امنإو « ةعّدص ةاواحم ىلإ هدرم نسلق 4 لك 2 احرف

 « ةفيرط عيطاقت نيب لقنتن لازن امو . ةيلاوتم تاعجس لكش تارايعلا ذخأتل ىبح

 : ةعبرأ اماسقأ * نااودلا هيلع تراد ىذلا شيلا م سقت ىلإ ديعس عم لصن ىح
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 . ىرايال ههجو ىلع رافو ريسأو قيرغو ليتق نيب مهف
 كلذ نف « ةيناويدلا هلئاسر ىدي نيب اهعضي ناك ةفيرط تاديمحت ديعسأو

 ؛ 20 هلوقي هلهتسي « فيصو ىكرللا دئاقلا هب ضهن حتف ىف هب بتك ديمحت

 هتردقب قلحلا قلخ ىذلا 2 ديري امل لاعفلا 3 ديلا ديمحلا هلل دمحلاف دعي امأ 3
 ىلإ لوقعلا وعدت ىتلا « هتدكح راثآ هيف رهظأو هملعب هربدو « هتئيشم ىلع هاضمأو
 تليرش دا نكد ىل « هتينادحو ىلع ”لدتو « هتيبوبرب بابلألا ىوذل دهشتو « هتفرعا
 فرصتي يلف « هيلإ ةجاحلا همزلتف قذخ ام ىنع نيعسم الو ؛ هعزانيف هكلم ىف
 هل ًادهاش ناكالإ ءىش ىلع راصبألا عقت الو « هيلع اليلد تناكالإ لاح ف هدابع
 الوطتو ؛« هتجحي ًاراذعإ ء هريبدت لثالد نم هيف نابأو ظ هعئنص راثآ ن ٠م هيف مسر اى
 زيزعلا هلل دمحلاو . . . هتعاط ليبس ىل ىلإ ًاداشرإو « هقنح ىلإ ةيادهو « هتمعنب
 ( هرهطو ةاضئراو# د را ىطصا ئدلا 3 راسيجلا' .كلملا « رامهقلا
 ىلإ مهتليسوو ( مهفلاخ ) مهسقاش "ن ٠م ىلع هلهأ ا هلعجف هرهظأو هالعأو
 ظ . « مهليبس ريغ ىف ىفتباو ء مهقح ىف ( لام ) دنع "نم ىلع رصنلا

 2 عيطاقتلا ةركل ةرمب رهظ هنأ ىلع لياد وهو « ديمحتلا اذه ف : ريثك عجسلاو
  نكلو ؛ م هذه لامكتسا نم أب ال هنأ باتكلا ساسحإو « تارابعلا
 لوأ ىف قوتسي ديعسو . اهب ءافولا سصاسأ ىلع انإو « ىناعملا ىلع رولا ضاسأ ىلعال
 امم « نوكلا ريبدت ىف ةمكحو ملعو ريدقتو قلخ نم هنأش "لج هللا تافص هديمحت
 : لوقي ذإ ةينادحولاب 7 نيح نيملكتملا ثحابمل هتءارق رثأ ن هحنو . هتينادحوب دهشي
  لوؤي اذه نإف اضيأو «ناطلسلا ىلع اهنيب اهف تعزانتل ةلآ وأ ناحلإ كانه ناك وأ
 هللا حبصأل كلذ حص ولو « هدعاستو قلسخلا ىف هنيعت ةطآ كانه نوكي نأ ىلإ
 2 « هوجولا ضعي نم زجعلاو فعضلا هسمع ذإ ؛ هتيهولأ هنع تفتناو اهيلإ اجاتحم

 ىلإ ىدهيب امم نوكلا ماظن قو ناسنإلا قلخ ىف لمأتلا هتيبوبر ىلع ةجح ضرعيو
 ظ . داشرلا قيرط

 نيواودلاب هلمع ءانثأ ى اهبتكي ناك ىتلا ةيناويدلا لئاسرلا بناجم ديعسأو
 ىلإ ةرعدو راذتعاو ءازعو قوشو زورّديسنلا ديعب تائنهت اهنم « ةريثك ةيناوخإ لئاسر

 )١( برعلا لئاسر ةرهمج + / 748 .
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 منو ©« تايصوتو صاخشألا ضعبل حانمتساو ءاجهو ركشو سنألا سل اجي

 اص ىلأ ىلإ ةلاسر كلذ نف ٠ زورينلا ديع ىف هتاثنهتب نيئداب اهنم ةفئاط
 0 : '١١نيعتسملا ريزو دادزي

 (كيلإ فو رصم رمألاو كيلع فوقوم ”ءاجرلاو 3 كنم لاملاو ؛ كل -سفنلا ,

 ايادهلا ليبس « .ةداعلا هيف تلمهتس موي وهو « مويلا اذه ىف كل ىدنهُتن نأ اناسع اف

 انعسو ىف نأ ىعادتن وأ ءنيرصقملا نم نوكنف هتّسسس نم هيلخن نأ تهركو « ةداسلل

 ( قبلا ضعب ىضقت ةيده ىلع ان رصتقاف « نيبذاكلا نم نوكنف انيلع كقحب ىفني ام

 تلز ال « نسحلا ءاعدلاو « ليمحلا ءانثلا ىهو « ربا لمجأ ماقم كدب ءوقز

 « ةماركلا لزانم ىلعأ « ةيفاعلا لاوحأ متأ ىف ةطرغلاو رورسلا ماد ريمألا اهيأ

 لبقتستو « ديدج تنأو اهقلختف « ةحرفملا مايألاو  ةحلاصلا دايعألا كلب رمت

 « هتوالحو هبيطل ركسلاب لوسرلا تثعب دقو . اامجو اهئاهبب كاقلتف « اهلاثمأ

 قاذملا وح تلز الو « هكلم نم لك دنع هئاقبل مهردلاو « هتكربو هلأفل لجرفسلاو

 ال ل ص ساو

 ] . « كلثمب ( مهتاحاس ) مهتينفأ نسحت

- 
- 

 « ةلبامتملا ىناعملاو ةيلاوتملا تاعبطقتلا نم هزيمي امو ديعس بولسأ لمحت ةلاسرلاو

 0000 عجسلا طقسيو . رمألا هلباقي ءاجرلاو ٠ لاملا اهلباقي سفنلاف

 هب زاتمب امو « ةراضحلا فطل كلذ ىلع حسميو . ةقروم ةرجش نم طقسي رمن هنأك

 اهلمحت ىلا ىلاعملا ىف حضتي ام وحن ىلع « قوذلا ةفاهرو .سحلا ةقد نم اهلهأ

 . هزاع ىف ريزولا ءاقبل زمر مهردلاو ةكربلل زمر لجرفسلاو ةوالحلل زمر ركسلاف « ةيدهلا

 : "”لاونملا اذه ىلع دمتعملا ريزو دلخم نب نسحلا ىلإ ةلئامم ةلاسرب بتكيو

 اهنئارقب ةلوصوم «رمعلا نم ةدايزب رامعألا لوطأ تشع ! فيرشلا ديسلا اهيأ»

 مود كاب رمع الو « ىرخأ كال دأدجت ىح « ةمعن قح ىفضقني اال ؛ ركشلا سس

 نيذلا عابتألا لاوحأ تحفصت ىنإ . هلبق ام ىلع ًايفوم « هدعب امع ًارصقم ناك الإ

 نإ ىلإو « ءادهإلا ىف مهب ىبأتلا تسمتلاف « ةداسلا ىلإ ايادهلا مهيلع بجت

 دقعلاو © و /# رابخألا نييع (+) فاعملا ناويدو 58+ /5 ديرفلا دقعلا ) ١(

 . 44 / ١ فاعملا ناويدو 58١ / 5 ديرفلا 2020.
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 متارك ىلإ فرظب تيمر نإو « كريغل اهيف 'ظح اال ءكل كلم ىهف ىسفن تيدهأ
 ةثدحتسم ريغ ةعيدق كل ةصلاخ اهتدجوف قدوم ىلإ تعزفو . . . كنم اهتدجو ىلام
 (ةيده ) اًمفتطتل الو ارب ديدحلا مويلا اذهل دادجأ مل ىيده اهتلعج انأ نإ تيأرف
 ' ةمعنلاو « قحلا نع ًارصقم ركشلا ناكالإ كتمعن نم ةلزنمب ىركش نم لزنم "سقأ لو
  كيلإ ةيده 0 ريصقتلاب فاريعالا تلعجف « ةقاطلا هغلبت ام ىلع ”ةدئاز

 . « هب لّصوتأ ارب كل بحي امي رارقإلاو

 2 نإو « فطلتلا سفن اهيفو « ةقباسلا ةلاسرلا ىلاعم اهرهوج ىف لمحت ةلاسرلاو

 ' كانه سيلف « ريصقتلاب راذتعالا نع زيبعتلا فو ءاعدلا ىف ةقر دادزا دق ناك
 دمحللا ىوس هتقاط ى قبي مو « لبق نم امهم دق هتدومو هسفن ىح هميدقت عيطتسي ام
 عجسلا :رهظيو ةلاسرلا ىف تاعيطقتلا رفاوتتو « ركش هلئامي ال ىذلا ركشلاو ءانثلاو

 1 لمع نع :لؤحقيدلصل بتكيوو . مانع وأ دهلب فلكت ىأ نودبو ةفخ ىف انايحأ
 : (١)هل اًنيلسم

 هورس نإ« ئاسحإ كيل مادأ « هتاركك يلع عيسأو « هظفعب لا كظفح
 كرعأ تنك دقو . -كتيالو نم هب اوصمخ امب كلمع لهأ رورس نم ”رثكأ كفرَصب

 نوكي نأ انوجر انكلو « كلاهئتساو كردق ىف هيلع تنأ امب هنع كب أتي ايف - هللا
  كمّلس ىذلا هلل دمحلاف . انوجر ىذلاب اًمسّئفتن انئيطف ء قحتست ام ىلإ كل اسيبس
  عنفتشو كيف انلامآو كلمأ كغيلبتب. « كيف انيلعو كيلع همعن مامت هلأسنو « هنم

 هللا كلصخخ مث « ٍتتارملا فرشأو « تاجردلا مظعأب كلتيالو نم ناك ام (نرسق )
 ] مظعأو تلا كلظفح- ىلاولا ةداعس نم نإ . . نييلمؤملا ةياغ كخّدلبو « عننصلا ليمحي
 ايندلا بئاونو « مثإلا ( ىهاود ) قيئاوب نم ”ةمالسلا هتيالوو هلمع ىف هب 5” صخشي ام
 .(هماعنإ) هلؤطو.. هنممب ب اهنم هلل كّصخ دقو ( اهنم فاخي ام ةيقاعلاو ءاهرشو
 0 - كعازيإ لأسن هللاو « بتارملا نم قحتست ام لين ىلإ كل اًببس نوكي نأ وجرن ام

 00007 كريما ع قا كلمأ ةياغ 59 2 ل هب نسم م ركش ( كماهلإ )

 ] . 4 هلضفو هتمحرب .

 ةئهت هلعجو لمعلا نع ةازعلا دبس لكمال ةفارطلا ةباغ 00 ةلاسرلاو

 ) )1١برعلا لئاسر ةرهمج 4 / 580 . -. 0
  3نانا ا ىمابمل رسملا



 س٠

 ىلع ديزي هنأو هرورس روصي ىضمو . رورسلا مالعأ اهل بصتتت نأب ”ةقيلخ
 هنإ هلوقب هرورس دكؤيو . مهيلع لماعلا اذه ةيلوت أبن ,هءاج نيح هلمع لهأرورس

 الهي نم اهرب ءااديح دعا و ةملكلا هذه رايتخا نسحأ دقو. | ال
 تاجردلا مظعأ غل غلبي نأب هل وعديو « ةمعن اهقوف سيل ةمعن كلذ 7 0

 قدصأ اهيلع هللا ركشيو ةمعنلا هذه قح فرعي نأب هل وعدي انك « بتارملا ف
 ةيلقعلا ليحلا نم برض ةلاسرلا امنأكو . هلامآ ةياغ غلبي نأ هل ىنمتيو « 1
 دف . هئواسمو ءىبشلا نساحم ضرعت تناك ىلاو « سلاجملا ىف رود تناك ىلا

 0 ماب ا ياام نوكي

 ١)ةيزعت ةلاسر نم هلو . ىسابعلا رصعلاهسفنل اهزاح ىلا ةيلقعلا رئاخذلا لضفب « نسحلا

 . .ةيزرلا عقر. فصولا ىف راثكإلا نع ىنغشتسا ةبئانلا فىزعملاوىزعملا ىوتسا اذإ ١

 اهلستو « هيلإ عجرملاب اًفارتعاو « ةكلحلاب هل ًارارقإ « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لوقأ انأو
 :اهتتاكرب ةلصتم ةالص دمحم لع ّىَلَصُي نأ هللا لأسأو « هرادقأ عضاومب اًضرو « هئاضقل

 بستحنلا رباصلا باوث كل لمكي ىح , العفو الرق كنع هيضرسي امل كقفوي نأو

 نيذلا هئايلوأ لزانم لبعأ هلحي هو ًانالف مرح و « دعولل زجنتملا حلبا عازجو

 . «ريدق ” ىلو هنإ « « مهيلع هلضفب لوطتو « مهيلعس ىضر
 ب ةكرش صخشلا ةافو لعج دقف « ةحضاو ةلاسرلا هذه ىف اًضيأ ةليحلاو

 « ةماع ةبيصم هيف ةبيصملا نأكو « هيف ىَرزسعُيي نأب ىرح اًضيأ وهف « ىزعملا نيبو
 . مهدحأ وه نيريثك لمشي لب « ةلاسرلا هذه هل لسرأ نم دنع فقي ال هيلع نزحلاو

 لك نأب افارنعاو « ءاضقلل اًميلست « هبحاص هنع َّوَلْسَسِي نأ ىلع لاتحي ذخأ دقو
 ىلع ربصلل هبحاص قفوي نأ هللا وعديل هنإو « ريداقملاب اضرو « ناف اهيلع نم
 هلزنيو هللا 8-3 نأ قوتملل وعديو « رباصلا بستحملا باو زوحي ىتح « ةبيصملا

 5) ةيالوب هناوخإ ضعب ؟ىهبي هلو . ةيلعلا تاجردلا ف هئايفصأو هئايلوأ عم

 نم ىلإ هراصأ هللا نآل « هب كئنهأ الو « هتيلو ىذلا لمعلا كل « يهأ انأو
 ع« ريصمتو للخ لك نم هنوصيو حا ضاعف هر ء باوصلا دراوم هدروي

 ع اهركشب ةمعن لك كل هللا نرسق . ةلماكلا ةفرعملاو « ليصألا ىأرلاب هيضمكبو ظ

 )١( برعلا لئاسر ةرهمج (؟) . 7947 / 4 برعلا لئاس ةرهمج 4 / 584 .
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 نم اهنوصيام اهب ةفرعملا نم (كمضأ) ”كلعزاوأو ءاهنم ديزملا هلؤتطب كل بجوأو

 صقنلا نم اهطوحيو نئفلا « .
 تفلي امب لفاحلا بصتملا ىبابعلاركفلا ليح نم ةليحي أدبت اهزاحيإ عم ةلاسرلاو .
 ىذلا وه ىلاولا نأ ال « ىلاولا اذهب أّدهي ىذلا وه لمعلا نأ ىهو « هعوريو عماسلا
 نأ لمعلا اذه ظح نسح نم ناك دّقف « ءارطإلاو حدملا ف ناهس[ م في انين
 هظفحي و هنوصي نمو « رادصإلاو داريإلا ىف نكمم هجو ريخ ىلع هربدي نم ديب راص
 ىف نمألاب هل وعديو . ةماتلا ةفرعملا»و فيصحلا ركفلا عم :ريصتا وأ لافتا قف
 عم « لماش عماج كلر « بضتقم باطخ وهو ا نءفلا نم ةمالسلاو هلمع

 :داجه صاخشألا ضعب مذ ىف ةلاسر نم هلو . ٍىفصملا بواسألاو ىتنملا ظفللا
 اهمحن تفتنو ,' اهترواجع ا نم فيع معنلاب < لجر »

 ملعي ال نم ريصقت ركشلا ىف رصقيو اهلمحم هيلع فخي ال نم فافختسا
 فاخي ال هللا نإ ؟ هيلع ريصلل ردصلا عستي فيكف . اهطبتري ركشلا نأ
 ىلإ سو لج هللا ناطلس نم جرخيي مم تام نإ هلإو « اوم وهف توفلا
 6 هلجاعيف هريغ ناطلس

 معذلا هؤوست 7 صخش كانه لهو « ءاجملا عذلأ نم اهرصق يل هذهو ٠
 « مثاغ ودع فنع اهب فنعي هنإ لب « يرن ترم اعلا ن 7 لا

 هلك كلذل وهو . اهلمحو اهب ضوهنلا هيلع لقث "نسم فافختسا اهقوقح "تختسيل هنإو
 ىرديال وهو را ىذلاوه ركشلا نأب لهاخلا حارطا اهيلع ركشلا حراطي
 ظ هنأ فرعي ال هنآل ؛ هله هنإ « .هءازج ليس هبر ةممعن ىلع هيغسبو هنايغط عم هنأ
 2 هلو ٠ ةقدب ةراتحم تارابعلاو تاملكلاو . هناطلس ةرئاد نع توم نيح جرح قل

 : 9 ةلاسر نم سّنأ مد ىلإ ةوعدلا
 تنك نإف ع كنيبو اننيب لاغتشالا لاح نإو « كنع فلختلا ىف راذلع ال» ]

 ىلع تألز الق ٠ رافتغالا ةليضف ىلإ تقبسو « راذتعالا لبق وذعلا ىلع تحءاس
 ءاقل كباتك لوصو لبق انيقتلا دقو ؛ , ًارمآ هبو « ايعاد هيلإو « اليلد ريخن لك
 تلخسب امم ةعمجلا انل عستت نأ وجرأو ع قوش جاهو (ةرمهنم ًاعومد )أر "طلق ثدحأ
 . م كلب سنألاو كتثداحم نم اًظح لاننف مايألا ه

 )١( بادآلا رهز (١؟١) . م9١ /و ىدنشقلقلل ىثعألا حبص */ 2.59
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 رذتعيو « هقيدص ةرايز نع هفلختل راذتعالاب قيلخو رصقم هنأب فرتعي وهو
 . هريصقت هل رفغو هعيدقت لبق هرذع لبق هلعجيف « هعم فطلتيو « هلامعأ ةريكب

 - امئادو . ًارثطتق ثدحأ ءاقل هنإ هلوقب ءاقللا دنع امهرثأت ىدم نع ربع فيك رظناو

 دقو هتبوبحم لضف نع هتالاسر نمو .هاوقأو ريبعت قدأ ةرسبعملا ةزجوملا ةملكلا هتوفتال

 0000: 99هريغ لايح ىف تريعت اهنأو نوذظلا اهب نظ

 بيذكتب ىسفن عداخأ « رورغ ى لضف رمأ نم -. هللو  تحبصأ »
 نم حال دقام دعب اهيلإ ىلاسرإ نإ هللاو . هنود ليح دق ام اهينمأو « نايبعلا

 اهنع ىرصت نإو ر- «تايراود اهنع ىلهدع نإو « ”لذل  اهريغت

 ] . « فلتلا ىعاود نمل

 لضف رقت ءازإ ةيسفنلا هتلاح نايب ىلإ هيف دع دقو ؛ تارابعلا ةكوبحم ةعطقلاو

 اناوهو هل لذ كلذ ناك اهلسار نإ وهف « فقاوم ةثالث اروضنم هيلع

 طبضلاب نيبتي مل اهرمأ ىف اًهبتشم لازي الو اهنع فرصنا نإ وهو « ناوه هدعب ام

 ] كلذ ناك اهنع ريصلاب هسفن ذخأ نإ وهو « ًاريصقتو هنم ًازجع كلذ ناكدل اهتعيطق

 نأكو « ريبعتلا ةقد هدنع < سحن اًمئادو . كالملاو فلتلا ىلإ هب ىدأو هتقاط قوف

 لثم نم بدألا بتك ىفرودت ةعيدب لوصف هلو . اهامرم بيصت ماهس تاماكلا

 : ؟9هتدوم ًاروصم قيدصل ةلاسر ى هلوق

 ترصف « ”ةبوثم كنم لوبقلاب تيضرو 2 .”ةبغر كيلإ قدوم تيدهأ ىفإ

 ريختتلاو ةيدحلا ا لل حرستلاب ب ترصو 5 لا اكلامو « قحل انيضاق اطوبقب

 34 .. « افولاب نيديلاو « اضرلاب ناسللا ”نهتتر شم - ةبوثملل

 وهو « 0 د كَ 3 هضاسل اهادهأ ةيده اهنأب هتدومل هريوصت * لاو ظ

 - تحبصأ اهتلبق نإ كلذإ لوقيو « اهل قيدصلا لوبق ىوس ”ءازج الو !ًدر ا ديري ال
 كللذ لكو « كتئيشم .عوط هتيرحو كيدي ىف هقر لعج « دبعل كلامو قمح اًمضهان

 ةيدحلا مادق لقو «هسفن روصي وهو . هتقادصو هتوخأ ىف هصالخإ ىدم نع ةبانك

 . نيتديقم هاديو اهتمرحب انهترم هناسل حبصأ دق ءال هلوبق لب هقيدص ةدوم اهءازج رّسيختو

 ظ ريكأو « ديعس اهيف قوت ىلا ةنسلا طبضلاب فرع الو . هل ةديعتسم هسفنو امل ءافولاب

 )١( (ىساسلا ةعيط ) ىناغألا  . 1١١54 /1٠١برعلا لئاسر ةرهمح (؟) 4 / 747 1
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 انمدق ام لك ىف لعلو . (ه 7/8 985 ) دمتعملا رصع طساوأ ىلإ شاع هنأ نظلا
 دشأ ىنتعي ناك دقف « ةيناويدلاو ةيناوخإلا لئاسرلا ىف ةينايبلا هتراهم روصي ام
 اك يسوي عيطقتلا ىهتنيل ىح هتارابع عيطقتو هظافلأ رايتخاب ةيانعل

 صه روث

 . هتفارطو هتقدب اهنم قوري ام بسلجو هيناعمب ىب زعس نايك

 )١( ةباوث نب سابعلا وبأ

 ةرسأ نم وهو « ةرجهلل 701 ماع قوتملا ةباوث نب دمحم نب دمحأ سايعلاوبأ وه
 ىلإ ةرجهلل ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم « ةفالحلا نيواود ىف تلمع « ىحيسم اهلصأ

 ىف لمعي ناكو ةباوث نب دمحم مهنم همسا عمل نم لوأو . عبارلا .نرقلا فصتنم
 مايأ قلئاسرلا ناويد ىسلوتي رفعج هنبا ناكو « ىرتحبلا ىحودمم نموهو « ةلودلا نيفاود
 « ةرجهلل 7/16 ةنس قوت دقو «دمتعملا رصع نم ةرخأب ريزولا بهو نب ناولسنب هللا ديبع
 قبسو « ةباوث نب رفعج نب دمحم نب دمحأ هنبا ناويدلا اذه ةساير ىلع هفلخو
 فوت دقو « ةيناويدلا هلئاسر ىف عجسي ناك هنإ انلقو ىضاملا لصفلا ىف هل انضرع نأ
  ولسو . ةرجهلل 44 ةنس ىبح دمحأ هنبا ناويدلا ةساير ىلع هفلخف ١١" ةنس

 َْى ا لماوع نم ءالماع تناكو ةرسألا هذه ىديأ ىلع امن عجسلا نأ

 . ةيناوخإلاو ةيناويدلا نيتباتكلا

 هابأ نأ دبال نكلو « ةباوث نبسابعلا ىلأ ةأشن نع ةحضاو تامولعم انيديأ ن يبت سيلو
 «باّتكلانم هعم اًثداب ءليصحتلاو سردلاب ًاركبم هذخأ نيواودلا ف لغتشي ناكو
 ىلإ هب لوحت هتفاقث ترزغ اذإ ىتجس « دجاسملا ىف ءاملعلا تاقلح. ىلإ هب اميهتنمو
 همجنلاز اموء (هال6!ه7'2)5)ىدتهملا رصع ذنم اهيف انقلأتم ها ارنو ةيمسرلا نيواوذلا

 نملالإ ”دسقْعتال تناكو . دمتعملا رصع لئاوأللئاسرلا ناويد ةسايرل ريتخخا ىحم دوعص ىف
 ديعس نيب و هنيب تادوملاو تالصلا رثكت نأ اًنيعيبطن اكو . هتغالب تفرسعو هتءافك تبثأ

 )١( اهدعب امو 78/4 برعلا لئاسر تسرهفلا ةباوث نب سابعلا بأ قرظنا .
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 كلذكو « ةفلتخم حئادم هيف ىورلا نبالو «هئارعشو هرصع باستك نم هريغو ديمح نبا
 ىلع ةجاح ءاضق اهيف هحنمتسا « هل ةديصق ىف هب عسقو عيقوت هل ىوريو ىرتحبلل
 هللا كاعر  لقف « لاحلا تبهذأو « لاملا تفلتأ واو ةيضقم و : ودنلا اذه

 هنأ ودبيو . « ىلاعت هللا ءاش نإ « اًطبتغم كل هيلع انأ اب "نو « اًنطسبنم تتش

 « 758 ةنس دمتعملل ةرازولا لبلب نب ليعامسإ لوت ىبح لئاسيلا ناويد ىلع ”لظ

 لاق مث « هيدي نيب فقوو سابعلا وبأ هيلع لخدو . ةديدش ةشحو امهنيب تناك

 : لبلب نيا هل لاقف « ( نيئطاخلل انك نإو انيلع هللا كرثآ دقل ) : ريزولا اهيأ
 .هالوو ناويدلا نع هفرص هنأ ريغ.« هسلجم عفرو « سابعلا ابأ اي ملا

 هنإ لاقيو ع هل ءاعدلا قى دازو - فعاضف ؛ ىبرغلا دادغب داوسو لباب ىحاوت

 . هتافو ىح ىحاونلا كلت ىلع لظ
 ةيانعلا ديدش ناك هنأ هرابخأ قو « هئاغلبو رصعلا باتك دحأ سايعلا وبأو

 تارابعب الثم كلذل ةاورلا برضيو « فلكتلا ديدش هتايحب لصتي ام لكبو هتقانأب
 ىف لسغأ درولا ءامب ىلع : مجاح ىلإ عمتسا دقو اًسموي لاق هنأو « ةبارغلا ةديدش هل

 «دمتعملا دهبع ىلو قفوملا نم ةالولا دحأ ىلإ ليوط دهع هل َرثأو . مجاحلا ل

 ىلإ دوهعلا تناك كلذلو « هيخأ رصع لاوط قيقحلا ةفيلحللا ناك هنأ انب رمو
 : 2١7 طمنلا اذه ىلع ىدتبي دهعلاو « هنع ردصت ةالولا

 نيح نالف . لإ نيملسملا دهع ىلو هللاب قفوملا دمحأ ويأ هب دهع ام اذه و

 . امهيف ثادحألاو تبرخلاو اهيحاونو دنواسن دو _اىرلا ةروك لهأب ةالصلا هالو

 هنطابو هرمأ رهاظو ؛ هتينالعو هرم ف ٠ ةيئارفر هتيشحخو « هتعاطو هللا ىوقتب هرمأ

 هطخسأو هاضرأو ٠ هفلاخو هقفاو امف هنع ىهن امع ءاهتنالاو « هب هللا رمأ امب لمعلاو
 هناوتي هعطني نسدو «٠ ظ هداه هب مصتعي سمو هَقي هللا قي تي نم هنإف

 هللا ةفيخ هباق المع نأ 1 ( نوذس# مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ 5-3

 . ٠ اًمامإ هل "لجو رمع هللا باتك ل عجيب نأو « هيلع داّعالاو « هيلإ ”"ضيوفتلاو هتبيهو
 ارو ءابضو « انايسبتو ”ةلالد امهيف نإ « الاثم ملسو هب هيلع هللا ىلص هيبن ”ةنسو

 ”لوأ نوكي نأ هدو . نينمؤملل ”ةمحرو ىدهو رودصلا ىال ”ءافشو

 ) )1١برعلا لئاسر ةرهمج 7714/4 .
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  اهدوجسو اهعوكر مامتإب اهتيقاومل ةالصلا ”ةماقإ «هرثؤيو هيعاريو «همدقيو هب ىلع ام
 « نونمؤملا هب بقت ام لضفأو « نيدلا دامع تناك ذإ « اهيف هللا ضّرتف ءادأو
 ربع هللا قوقح نم اهاوس امل اًنعيبضت دشأ « اهبجاو ىف رصقو اهعاضأ 'نسم ناكو
 7-2 نأ هرمأو . ( نيعشاخلا ىلعالإ "ةريبكل اهنإو ) هعئارشو هنيدو هضئارفو لسجو
 الأو « هؤانث لج هللا ركذ « هرمأ نم ريبكو ريغصو هتالاح نملاح لك ىف هسفن
 - هلوه ىذلاب كلذ ىف هئاصقتساو «هيف لجو دنع هللا ةراختتسا دعب الإ ًارمأ ىفمما
 : ”ةبقاع اهرب رومألا لضفأ نإو «ىوقتلل ةبقاعلا نإف  ىكزأ هدنعو « ىضرأ
 ظ . « نولكوتملا لكوتي هيلع « هللابالإ قيفوتلا امو « ”ةبسغم اهدمحأو

 مل ء عجسلاب  ئراقلا ظحالي اك دهعلا ةباوث نب سابعلا وبأ ”لهتسا دقو
 تارابعلا عيطقتب اًيفتكم هنع فرصناف « تاحفص ىنامث وحن دتمي ذإ لوطيس هآر
 رمأ لك ىهنني نأ لواح دقو . اهنم فلأتت ىلا ظافلألا ءافطصاو اهئافطصابو
 هتسايس نسحب ىلاولا رمأيف « دهعلا ف ىضْمي وهو . هبسانت نآرقلا نم ةملك وأ ةيآب
 ىف هيدعاسم ذختتي نأو « قوقحلا قاقحإو ةفّصّنالاو لدعلاب مهل هذنخأو هلمع لهأل
 نيعياشملاو حالصلاو لضفلا لهأ مادقي نأو « ةيافكلاو فافعلا لهأ نم مكحلا ةرادإ
 ليزتتلا مكحم ىف ءاج امل انعبتم دودحلا ميقي نأو « هيراشتسم مهنم ذختيو ةلودلل
 ضعب نيبو هنيب نوكي دقام هنذأ َرْنب د لعجي نأو ءاهقفلا هيلع صن امو ةيوبنلا ةنسلاو
 نود مهيلع دودحلا ةماقإب داسفلاو ةراعدلا لهأ عمقي ناو ديو دتحب ةماعلا
 ىلا ةصاخو « هتيالو فارطأ ىلإ هتيانع فرصي نأو ءاردق ءىش لكل نإف « طارفإ
 ةروثلا وأ ةنتفلل عرستم ىأ لجاعيو « اهقّنتسف قتريو اهللخ دسيف ءادعألا لباقت
 ةحلسألا نم ًاداستسع الو أداز نولقني مهعدي الو راجتلا بقاري نأ هيلإ بلطيو . اهب
 ىلع ”لدي وهو « رمألا اذه مهنم فلاخي نمي باقعلا لزنيو ء ودعلا رايد ىلإ

 نم ديري ام هل مدقي نأو جارخلا بحاص عم نواعتلا نسحب نأ هرمأيو . ةلودلا ةظقي

 ى "نسم دقفتي نأ هرمأي امك « هبالح رثكيو جارحلا ردسي ىبح « نيددعاسملا
 ذآ « اهب وسبح ىلا بابسألاو مهرومأ ىف رظنلاو مهضرتع رثكيو « نوجسلا

 ىف ةنامألاب ىلاولا رمأي هارن نأ دهعلا ىف ام فرطأ نمو . مهيف هقفلا لهأ ةرواشعي ال
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 ةجح ىأب الو ةفايضلا ةجحب ال « ةيعرلا نم ةيئانثتسا بئارض ىأ ذخخأب الأو « هتيالو

 قرط عاطتقو اًصوصل اواوحت ةالولا نأ فيك لوألا لصفلا ىف انب نمو . ىرخأ

 ةباوث نب سابعلا ابأ نأكو « ةقفش وأ ةمحر ىأ نر. . سانلا نم لاومألا نوسلتخي

 : هنإ ىلاولل لوقي ذإ قفوملا ناسل ىلع كلذ ىلإ ريشي

 « هريغ الو ٍ( ةفايض) لّزن ببسي هم هلم لخأ نع مسلقي الآ هرمأ»

 هوجو) مسعطلا بّتجتي دو“ مهلامعأ لهأ ىلع هنومسقيو هنوف ظوب لامعلا رارش ناك امب

 هقلطي وأ ' « أهنم ء ىنثلا ضرعي نأ رذحيو . ةئيدرلا بساكملاو « ةنئاشلا ( بساكملا

 . « هنع نوصتلاو هيقوتب ؛ ىرح وه ام ريكنلا نم هيلع د ريف ( هينواعم ) هتافك نم دحأل

 « قاوسألا ى راعسألا بقاري بستحملا ناكو . ةبسحلا ةفيظوا دهعلا ف ضرعيو

 :ةعيرشلاو هقفلا ل اجر نمر اخي ناك كلذلو عم ىضاقلاو ةطرشلال جر ماقم اهيف موقيو

 « نيزاوملاو ليياكملا عجاريو « ملظلا مولظملا نع دريو نيديو مكحيو قمح وهف

 : هيلاوأ قفوملا ناسل نع لوقي كلذ ىو « عداملا شاغلا بقاعيو

  تاعانصلا باحصأ رئاسو قاوسألا لهأ ىلع ةنبسحلا ريخني نأ هرمأو»

 « هسفن ىف رَّْسسلاو « هبهذم ىف دصقلاب تكرْمعُي ' نتم هلمع ىف ( علسلا ) تاعاببلو

 ”مايقلا ى فكت سيو هدلقي امف قحلا ءافيتساو (هبسكم هجو ) هتمعط ى فافعلاو

 ةبسحلا ىف هلمع عقي ىلا تاقبطلا لهأ نم ةقبط لك ذخأ ىف هيلإ مدقتيو « هب

 نيملسملا ىلع ةرضمب داع ام لك بنجتو ؛ نال فرو ةلباعلا يحسم اهب

 « هلع رئاس ىف نيزاوملاو ليياكملا ( سايق ) ريدعتو « مهل (صقنت هز تحت وأ

 مهريغو اهيف نيعاتملا ,لمتحو « صاصرلاب اهملتسنو « لدعلاو ءافولا ىلع اهتماقإو

 ىبح « ةبسحلا هوج ئاس ى هلاثتماب مدقتيو « همسري ام ىلع فارشإلاو « اهيلع
 ء«هيف هتفلاخم ىلع . أ ىبسسع "نم ةبقاعمو « هريغ ىلإ هنم ءىش فتلاخيال
 ”ليسكلا اوفو لجو رع هللا نإف 6 هأوس نم ظعبو 6 هعدارسد

 مهءايشأ سانا 2002١ هتسملا ساطْسقلاب اونزو نير-خكملا نم اونوكت الو
 .أ 6 ( نيدسفم ضرألا 2 |وثعست دلو

 روع د 6 دهعلا 2 ةفيرط ةعطق ىهو
 ا لاجر لامعأ



 ثني

 رثتسلا لهأ ةاقتلا نم اونوكي نأو اهدودحو ةعيرشلاب ةفرعم نم مهيف طرشي

 باحصأو راجتلا ىلع نيضراف قاوسألا ىف بائذ ىلإ اولوحتي ال ىبح فافعلاو

 ىلاتلابو « هل دتح ال ًاداسف ممذلا دسفت نأ اهنأش نم « ىواشرو ايادد تاعانصلا

 نيب تالماعملا حيحصت اهنأي بستحملا ةمهم روصيو . ءارسشلاو عيبلاو راعسألا دسفت

 اهن« قيقدلا مخو نيزاوملاو ليباكملا رايعل ةمئادلا ةعجارملاو عادخلاو شغلا عفرو سانلا
 ىلا ةبوتحملا ليياكملاو نيزاوملا ىوس لمعتسي ال ثيحب « هحالص ىلع لدي اًمتخ

 بستحما هب ل نأ ىغبني كلذ ةفلاخمب هسفن هتثدح نم "لك 2( بسستحم ا اهرقأ

 عجسلا ىلإ عزفي ةباوث نبا ناكو « عجس نودب دهعلا بتلك دقو . اع دار اباقع
 فنوكي نأ كلذل ىغبني هنأو «هتياهن ىف ءاج امك ةيعرلل هّنجوم هنأ ظحال هلعلو ءآريثك

 . اهيفام نيبتو ماوعلا نيب لوي الو ءاهيناعم ضعب عجسلا بجُتحي ال ةحضاو ةغل

 اهيف وهو « ءارزولا نم رفن ىلإ اهضعبب بتك ةيناوخإ لئاسر هل ترثأو
 ق دجن ام وحن ىلع اًممامت هلمّنهسي دق لب هنم ففختي ةراتو عجسلا نم رثكُي ةرات

 لو قفوملا ةرهاصمب هئنهي لبثلب نب ليعامسإ ريزولا ىلإ اهب بتكىتلا ةيلاتلا ةلاسرلا
 : (1)لوقي اهيفو دمتعملا دهع

 اك « ركشلا ريداقم ىلع اهركش داز ”ةمعن هللا هدّنيأ  ريزولل ىنغلب »

 : .لوصلا سابعلانب ميهاربإ ”لوق اهم ناكف «ةمعنلا ريداقم ىلع اهرادقم ىتبرأ

 امئاهو ىَرْسِك نوواحلاو ةفالخ2 لا وثراوو ىنلا لآ ادع - كوئب

 لصتو « اهدعب ام ظتنتو « اهلبق ام طبترت ةبهوم اهلعجي نأ ىلاعت هللا لأسأ انأو

 : انيفوم ءارزولا ةداس ىلع هللا هّرعأ - ريزولا نوكي ىتح « فرشلا ”لالج

 هذه نم هءايلوأ نوبل نأو « [اهيودن ةيقاعلا ةرمئلو 0 افحو ةداعلا ليمحلاو

 00 . , ادام اًفرشو انيقاب ًاركذ مهل نوكي ام ةيلاغلا لتلحلا

 ةصاخو « ةينفلا ةراهملا نم ريثكلا ىوحت اهنكلو « عجسلا نم ولخت ةلاسرلاو
 نييلوألا نيترابعلا ف حضني اموحن ىلع « اهيناعم ءافيتساو اهلباقتو لمحلا عيطقت ىف
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 ةلاسرلا ديرت امب ةلصلا ديدش ىلوصلا سابعلا نب ميهاربإل استيب اهيف سبتقاو « اهنم
 كباشتت تاملكلا امنأكو « ةلياقتم ةعطقم تارابعب هبقعيو . ناعم نم هي دؤت نأ
 ثيحب « ريظنلا ىلإ ريظنلاو قفللا ىلإ قفللا ' مضي فيك فرعي نأك دمتف ؛ ىدبألاب

 راكنإ ىلإ قباسلا لصفلا ىف انرشأو . صا رثم ءانب ىف اهنأكو تاملكلا كاساعت

 : مهلئاسر ىق اواوقي نأ باستكلا ىلإ اهب هجو ىبلا ءارذعلا هتلاسر قف ريدملا نإ مهاربل
 نوكت نأ اهلاحاو لوي اك اهانعم كارتشال ةرابعلا ركنأ امتإو « كادف تللعجو
 مهسماوعو (شيحلا ) ركسعلا باّتك نإ لوقيو « رشلا نم ءادف وأ ريخلا نم ءادف

 ةبطاخم ىف مهبأ د اهواعجو مهتارواحم عيمج ىف اهوامعتسا ىبح « ةظفللا هذهب اوعاوأ
 حور نع ةباوث نب سابعلا وبأ ردّص امنأكو . ريغصلاو ريبكلا» عيضواو فيرشلا
 _-د نم ةيااخخ ةلاسر نايلس نب هللا ديبع ريزولا ىلإ بتك ذإ ع دقنلا اذه

 اسرب هيأإ بتك ىتح « هباتع عمسي دكي مل « هللا ديبع هبتاعف «كادف تللعجو

 :  2'”لرقي اهيفو « فلاسلا ربدملا نب مهاربإ دقن اهيف روصي « ةيناث
 اًنيَْسَع تيأرف « ةيدفتلاب كلتبتاكسم تدرأ دقل  اًميلع هب ىكو - ىلعي هللا ١

 كل رهظأ "نمو « ءاقبلا ىلإ اهل ليبس الو « ءانفلا نم اه دبال سفنب كيدفأ نأ
 ”كلم هنأ ققحتو «هبجوت ةرورضلا تناك اذإ رمألاو : "شمغدقف هفالخر مضي اشيش
 دنع ناك نإو « كلثم هب بطاخي نأ زجي مل «لصحتي ال ءاطعو « ققّحتي ال

 قرط نم اقيرطو « داهتجالا تالالد نم اليلدو ؛ هك ادت تاياهن نم ”ةياهن موق
 . ©« برقتلا

 «ربدملا نبا ّ ريغ ىرخأ ةلع ةيدفتلاراكنإل ةباوث نب سابعلاوب أ سمتلا دقو
 ةغلاب ةقر نم رصعلا ىف ىبدألا قوذلا باصأ امع ًاريبعت اهنم ريكأ اهلعا

 وهو « ةيقاب ريغ ةيئاف سفنب ةيدفتلاب ةباتكلا هيذؤتل ى يس باتكلا ضعي دنع

 ةقراسلا سابعلا ىلأ ةرابع مهن كلذيو . ةثامدلاو ةسقرلاو روعششلاو . "سحلا ىف طارفقإ

 « مجالا مالك نم ىف لسغأ درولا ءامب ىلع :لاقف « مجاح مالك ىلإ عمتسا نيح

 هنإو « هف ىذؤي لب « بسحف هنذأ ىذؤي ال هبجعي ال ىذلا مالكلا عامس نأكو

 فلكتي ناك دقف «٠ سابعلا ىلأ نم ردصي نأ ةبارغ ال نكلو « بيرغ ءاذيإل

 لئاسر ةرهمجو ١١ /* بادآلا رهز )١(
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 سفن ىلإ اهب .بتك ةلاسر ىف لصف نم هلو . داحلا روعشلاو طرفملا ”سحلاو ةئثامدلا
 : )هيف لوقي « ناملس نب هللا ديبع ريزولا

 ( ةرارح ) ةّلغو «ةليسو مدع نم توأ مو « ةليضف ملغ نم رولا تؤ 3
 ري دغلا نيب ام لمأت نع لجمعتو « دراولا راظتنا هل ىلأت ( ناشطعلا ) ىداصلا

 راظتنا هرظتنأو « هرطفل ماسلا « هلابب ىرطتخس نأ بقرتأ لزأ مو ٠ ىداولاو

 «ءادعألا تمسشو «ءاطغلا فشكو ءافحلا ( فشكنا ) حرتب نأ ىلإ ءهرجفل ىراسلا

 . « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دع ملل ”ةيال نيرصقملا م دقِتو ى داكن ل نإ

 هلئاضف تلمتكا ذإ هيف اًصقن هسني مل ريزولاف « ةقد لكب بوتكم لصفلاو

 اهفرعي ةفورعم ةعئاذ هتغالبف « صقن نم َتْوَسي مل وهو « ةياغلا ىلع تفوأو
 ردص ى ةلعتشملا ةرارحلا نإ لوقيو « ةلع نع ثحبيلف نذإو « ىنادلا» ىصقلا
 نيب اهف رظنلا نع هلجلعتو « هيلع دري دق امل راظتنالا مدع ىلإ هعفدت ناشطعلا
 هلابقإ بقرتي ناك هنإ لوقيف ىضمبو . تابيطو هايمو تاريخ نم ىداولاو ريدغلا

 حابصلا ءاوضأ نأ ريغ « هرجفل ىجادلا ليللاب ىراسلاو هرطفل عئاجلا مكاصلا بقرت

 هلمشي نل ريزولا نأو ءاطغلا فشكتاو ءافحلا حضتاف ؛ قفآلا نم تقدسفت سباعلا
 وهو اًنقيفر اًنباتع كلذ لكب هللا ديبع بتاعي امنأكو . ءادعألا تمشو « هتياعرب

 ”ةرثك ريزولا باحر ىف تمادقت اهب « نيفلختملا دادع ىف حبصأ هنإ هلوقب همتخي
 ىسني الو « نيرظانلل ةيآل كلذ ىف نإ لوقيو « هوأش نوغلبي ال نيذلا نيرصقملا نم
 لصفلا ىف تارابعلاو . هاوس هوركم ىف دممْحُي ال ىذلا نيملاعلا بر هللا دمح
 . (ًماجسنا ”سحنو « قيقد ساطسقب اهنيب سايعلا وبأ مءال ذإ ءاقيِيو انقاستا ةقستم
 . نيتعجس احبصت نأ ىلإ امهب ىهتنا ماجسناوهو « نيياوألا نيترابعلا ذنمتاملكلا نيب
 امهاوس اذإ ىبح « ةفيرط ةيريوصت ةدام نيتيلاتلا نيترابعلا ىف كلذ ىلإ فيضيو

 نب سابعلا وبأ غلي كلذبو . انعم ريوصتلاو م اهيف محتلي تارابعب امهالت
 ريبعتلا ىف قنأت نم هل رظتني ناك ام لك ةيهانتملا ةقرلاو ةطرفملا ةثامدلا بحاص ةباوث
 ىو نم ديري ام لك لمح فرخز « صلاخ فرخنز ىلإ هدنع لوحتي ذإ « ىبدألا

 : ؟7ةيزعت نع باوج نم هلو . ةردانلا روصلا ىثوو عجسلا

 . 787 ص برعلا لئاسر ةرهمج )١( . 1407/4 ءابدألا مجمم (1)
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 تأكتف « تمظعو هب ىتبيصم تمسح دقو « ىخأ نع ةيزعتلاب كلباتك لصو »

 ' ترزأو « شيعلا تصّتفنو « ةوقلا تبهذأو « نكرلا تادتهو « بلقلا (تحرج)
 ادمغتو « هنع احفصو « هيلع الضفت لأسأ هايإو « هبستحأ هللا دنعف . لمألاب
 « هل اًيهأتو توملل دادعتساو « هيف هئاضق ثداح ىلع ًرئبصو « هبونذل ( ًنارفغ )
 . 4 هنع "صيخحسم ال روم < هنف دع ذل "عرصتم هنإف

 لحجب هيخنأ ىلع هنزح روص دقف ؛ تارايعلاو تاملكلا نيب حضاو ماجسنالاو
 - لكو « ةقحالتم اهعضوو اهبالتجا ىف اًفينع ادهج لذب هنأ ى كلش الو « ةقسانتم
 ةيناثو « ىسلقلا حرج لمحت 'ةرابعف « ءادوسلا نزحلا ةحول ىلإ ع فيضت لع

 « شيعلا صغنست لمحت ةعبارو « ةوّقلا باهذ لمحت ةثلاثو « نكرلا دادهنا لمحت

 هسفنلو هيخأل اهيف وعدي ةلئثامم لمحي هللا ىلإ هجتيو . لمألاب ءارزإلا لمحت ةسماخو
 تاوعد ثالث « هبونذل نارفغلاو « هنع حفصلاو هيلع لضفتلاب هل وعديف هوخأ امأ
 لمعلاب توملل دادعتسالاو «ءاضقلا ثداح ىلع ربصلا : اًضيأ ثالث هسفنل اهلباقيو

 قيقد نازيمب عضوت امنأك ةملك لكو ةرابع لك اذكهو . هل بمهأتلاو « حلاصلا

 بحاص ركذيو . اهنئارق وأ اهتنيرق ىلإ سايقلاب اهترابع نزيو « اهترابع ىف اهنزي
 سايعلا قل هيأإ ثعبف هل ةديصق ق ةباوث ىب اجه ىرصحبلا نأ ءابدألا مدعم

 ةءاسإ مفلس دق : سابعلا ىبأل "لق اهلماح لاقو أه درف ةسيفن ةيدهب ا

 : هيلإ بتكف ؛ « مكتلص لوبق اهعم زوج الف

 : تائيسلا نيه تانسحلاو ؛ ةروكشم ةرذعملاو  ةروفغف ةءاسإلا امأ »

 : "ىلع هتددر ام كيلإ تددر دقو « كدي ”لثم كحارج (ىوادي ) وّسأي امو

 اننئلسمَسسْنحا لعفت ل نإو « انركشو انّبْدأ كلنم طرف ام تيتفالت نإف « هتفعضأو
 ] . ( انريصو

 تاملكلاو .هحيبمو هؤانث هيتأي نأ سابعلا ابأ دعوو هب ثعب ام ىرتحبلا لبقف

 « ساطسقب مالكلا نزو نم هصئاصخ سفن لمحت ىرتحبلا ىلإ اهب بتك ىلا
 ةروص ذخأت ىه اذإف « تارابعلا نيب ةمءالملا دشأ مالي ةرملا هذه ساطسقلا هلعجو

 ناك سابعلا ابأ نإ انلق اذإ غلابن الو . ةبوذعلاب لفاح عجس وهو « صلاخ عجس

 . هراشتناو عجسلا عويشل ىرجملا ثلاثلا نرقلا ى ةوقب او هل



 هتأدب دقو « ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىفىبرعلا بدألا خب راتب ”صاخ ءزحلا اذه
 دنحلا ديب هلك ناطلسلاو هلك ذوفنلا حبصأ دقف « ذوفنلاو ناطلسلا نم ءىبش محل دعي لو سرفلا مجن برغ ذإ ؛ ريطخ لوحت نم اهيف ثدح امو ةيسايسلا ةايحللا نع ثيدحلاب
 « ةراجيتب الو ةعارزب الو ةعانصب مل ملعال « الحر ًاودب اوناكو «مههداوقو كارتألا
 لكوذملا لواح اًشيعو . رصعلا اذه لاوط هيلع نيرطيسم اًرلظو « قباسلا رصعلا رخاوأ نى خلا ءايز لعارسيادل اوناكو « ةسايسو كلم رظنب الو ٠ بادآب الو نونغب الو
 نووي اوضمو ء رصتنملا هناكم اولوو « هولتقو هب اورفظ مهنكلو « مهنم صلختلا
 نولمس اوناكف ءرصعلا نم ةرخأب مهب مهفنع اودازو ,ءافلخلا ىف نولتقيو نوازعيو
 وهللا ف ءافلخلا سامغنا اهروهدت ق دازو ع ةفالحلا روهدتت نأ ىعيبطو . مهنيعأ
 عدار الو نور داصيو نييالملا مهنم ذخؤتو «ةلودلا لاومأ نوبهني صوصل ىلإ ءارزولا لوحت دقف هل "دج ال ًاداسف مكحلا دسفو . ىبرحلاو ىداملا داتعلاب شويحلا دادعإو هحاصمو بعشلا قفارم نم بئارضلا هيف -ىقفسست نأ ىغبني اهف الو ةلودلا نئازخ ىف نيركفم ريغ «ةلئاطلا لاومألاب روصقلا نونبي اضم ذإ « مههفس دادتشاو فورثلاو
 يضاقثيو ةاواطتم تاونس لظتو ةطمارقلا تاروث بشنو « اسماع رشع ةعب رأ لظتو ةرصبلا ىف جنزلا ةروث بشتو . ءاقشلاو سقبلا ونص لك ى ساقي بعشلاو « رجاز الو
 ءةببآ ةيهاذ لازت ال نييطنزيبلا مورلل ةيفيصلا تاوزغلا تناكو . هيف ءاهقفلا ناحتماو نآرقلا قلخب لوقلا فقوو ةلزتعملا ىلع ةنسلا لهأل ةلودلا ءالعإ اهمهأ نم ناكو « ثادحألا ترئاكتو . رصعلا ةياهن ىتح لاجرلاو لاومألا نم ًاريثك اهفلكتو ةلودلا ددهت © نيرحبلا ىف ةبعش اهنم لظن نكلو « ماشلاو قارعلا ى اهيلع
 ناتسجس ى نويرافصلا راثو « ناتسربطو ةفوكلا ىف نييولعلا تار وث ترئاكتو
 ءاهتناو رصعلا اذه ءاهتناب اناذيإ ناك كلذ نأكو « مهتايالو ىلع ماكحلا نم ريثك ٠  بلغتي ىبح « رصعلا رخاوأ ىلإ لصن الو . رمألا رخآ اوملستساو « سرافو نامركو

54١ 



167 

 أهيف ناطلسلا مهل راصو 6 دادغب ع سيفلا هن وود ودب لوتدسا دإ © فةعم ىكربلا مك <ىلا

 ] ل

 فورا تايسأ لكذ منت ةقبط : تاقبط ثالث نم فلات ىسابعلا عمتجملا ناكو

 تاعاطقإلا باحصأو ةاودلا ىظوم رابكو ءارمألاو ءارزولاو ءاننلحلا 5 ىهو « ميعنلاو

 لاجر ةققبط ىهو فظشلاو فرتلا نيب اه ةشيعم 2« ىطسو ةقيطو . راجتلا سوعرو

 « ايند ةقبطو . عانصلاو راجتلا نم لخدلا ىطسوتمو نيفظوملا راغصو شيحلا

 فرخلا باحصأو عارزلا نم ةماعلا ةقبطلا ىهو « راسعإو كنضو سفؤب ايتشيعم

 ءافللاروصق قا كئنح و ناك ام ىلع 0 د نمو . قيقرلاو ةريغصلا

 ناكام غلبي ذإ « ةليلو ةليل فلأ صيصاقأ ىف أرقي هنأ هيلإ ”لّيَخسي ءارزولاو

 قفاه م غلبي ناكف رصقلا امأ ء اي رهش رانيد فلأ نيثالث ًانايحأ خباطملا ىلع ل

 نم بسيصتيو حدكي بعشلاو «دديشت ةخذابلا روصقلاو ءافصنو نينويلم انايحأ هيلع

 >حريزو لكلو « رانيد نييالم ةرشع ترف رك ريزو هكلع أم حبصيل قرعلا هنيبج

 رات نا فالالا نع ةفياحلا سرح ديزي نيح ىلع تائملا نع ديزي ىذلا

 ءابطألا ةصاخو « لويس هلاومأو فرتلا اذه نم مهيأإ ليست ىطسولا ةقبطلا لهأ نم

 لاومالا اهم رن نينو عم تناكف ايندلا ةقبطلا امأ « ءارعشلاو نيمجرتملاو نينغملاو

 نيلوستمو نيئاوحو نيدارتق اوحبصي نأ ىلإ اهنم نو ريثك رطضاو « قرطلا لكب

 ىراصنلا نم ريثك ناكو : ةحمس ةلماعم نوُدَماعي ةمذلا لهأ ناكو . ىتش قرطب

 لوحتي ام ًاريثك ةفالحلا رصق ناكو . ابنتك نيواودلا فو ءابطأ تاناتسراهبلا ىف نولمعي

 ناكو . رصعلا لاوط فرتلاو خذبلا هيف فقوتي لو « ءانغلاو وهلل ريبك فصقم ىلإ
 نم هب لصتي ام لكو سبلملا ىف ةقانآلا : ةقانألا ىف نوغلابي اًعيمج ءاسنلاو لاجرلا

 اع بارشلا قو ءاواحلا ىق اوئنفت 000000 اوننفيو . رطعو بيط

 -ىراودا قيقر ةصاخو -قرقرلا ناكو و .ىهالملا نم ةريثك بورضو لد انا رهعتاا] ظ

 خركلا ىف اهرود ها 3 0 ةعاق ةساخنلا تناكو « رودعملاو رودلا الم

 ىيسوملاو ءانغلاب ىندع انك نفب ىبابعلا عمتجا "ندعي ملو .٠ نايقلاب لضبكت خركلا ريغو

 ا اراضتاركأ ةظفاحملا ةسردملا تناكو « ةدد#و ةظفاحم : ناتسردم امهيف تناكو

 نوجا ةجوم تلظو . فطللاو ةقرلا» فرظلا عويش ىف ةريبك ًاراثآ فكتمح ىراوحلا
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 ءىلتمت ةريدألاو نيتاسبلاو خركلا ةيحاض تناكو ءرصعلا ىف ةّماح ةقدنزلاو ةيبوعشلاو
 . سوكاو ةيحيسملاو مالسإلا دايعأ ف دوحرميو ددصع نيالا ناكو و ءرمحملا تاناحن

 تداك هايم ةييتق نبا لحاحلا| يبلع بصو« دنع لازتال يي تناكو

 أ ركز نب كيو < نبأ رمملا َّق 1 ةقدانز 3 سوءر نمو ةقددز او

 وض ىوقتلا توصلا ناك اعإ 6 ةمآلا ىف و ىوقلا توصلا هلك اذه نكي ف ىزارلا

 عامسالاو فينحلا نيدلا ىلع فركعلاو 23 ٠م هعبتر أم لكو نوهغا نع فارصنالا
 2« فوصتلا ةكرح عاستال كلذ أهو .هكاسنو هداسبع لوح فافتئالاو هظاّتعول
 اذهب راهدزالا ىف اًنقح ذخأت اهنككاو ىرجملا ىناثلا نرقلا رخاوأ عم تأدب دق تناكو
 8 4:ناث لوصأو لعاوق أمل ثيفعرضأ ترحم 3 اهوعرا ”مالعأ امل حيتأ د 6 ردعلا

 : ةرح تاعماجيب هبشأ دجاسملا تناكو « اًعساو اًنطاشن ةيلقعلا ةايدللا تطشنو
 نوءاشب ام نيلهان ةقلح ىلإ ةتاح نم نياو>ح:تم بوص لك نم اهيلع نودي بالطلاو
 ناقاراولا نيك اكد دجانلا راوجب تماقو . ةيمالكلاو ةيعرشلاو ةيوغللا مولعلا نم
 لئاوألا مولع نم مجرمت ايو فنص لك نم ءاملعلا بتكي لفحت تناك ىلا
 ناك ام اهنم ةريثك تابتكم تسسأتو . دنحلا»و سرفلاو نانويلا -

 . دارفألا ع ًنصاخ ناك ام اهنمو . ةمكحلا ةنازخ لثم |
 هسسليرس قف مهتلحرو م م)لعلاب سانلا سغش نع ةريثك صيصاقأ كدر
 كلذ لعلو « هتسيرف ىلع دسالا ضاضقنا هيلع مههنم ةماعلا ىبد تال

 اهنم دّوزتي ىبح «بعشلا ىلإ ةفاقثلا بيرقت نالواحي ةبيتق نباو ظح ظحالا لعج ام -2
 « (ًسدتحم ةينانورلا ةفاقثلا ةصاخو ةيبنجألا تافاقثلا لقن لظيو . ةلهس ةريسي قرطب
 بتكلا ةغايص حرصت ثيحب رسقفلا ىناعم لقن ىلإ قرحلا لقنلا نم م لقنلا روطتيو
 ةضين لئنيح- ةيبطلاو ةيعيرطلا مولعلا تضهلو . عوصنلا ةديدش ةعصان لا
 ىدنكلا لث» نوهبان ةفسالف مهر ودب برعلل حيصأ دقف ء بسحف كلذ سيلو «ةعساو
 عر كتف « ةيودحنلاو ةيوغللا موأعلا ر هدزتو : هرخاوأ ف : ىلارافلاو رصعلا لئاوأ قى
 نيتسردملا ةذمالت طشنيو « مجاعملا صضعب عضوتو 2 ةعسوم 0 ةعدقلا صوصنلا
 ةيغالبلا ثحابملا ذئنيح . ريكو . ةيدادغبلا ةسردملا أثنتو ءوحنلا ى ةيفوكلاو ةيرصبلا
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 ميو « نيلدتعملا ةلزتعملاو نيددجملا ةفسلفتملاو نيمجرتملاو نيظفاحملا نييوغللا تائيب ىف

 . دقنلا وطخيو « عيدبلا ١ فيرطلا هباتك زتعملا نبا بتكيو « نيريخألل بلغلا

 «ةبيتق نبا اهيف هرثأتي ةيوق ةرطاشم ظحاحلا ةيوع «هئدابم نينقتوحن تارطخ

 قو ةيوبنلا ةريسلا ىف ةيخيزاتلا ةباتكلا طيشنت . ( رعشلا دقن » هباتك ةمادق ويصبر

 : ثاءارقلا ملع ضهنيو . ءارعشلا مجارتو ل ريسو ندملا خيراتو لودلاو مألا خيرات

 ىّدأ ام ىضترا ىذلا ىبرعلا ملاعلا ىلع نيروهشملا ةعبسلا ”ءءارقلا دهاجم نبا ضرفيو

 ةلزتعملاو ةنسلا لهأ دي ىلع هرودب ريسفتلا ضهنو . بصخ ىملع دهج نم كلذ ىف
 . ةتسلا حاحصلا بتك هيف تعضّوو « ثيدحلا نيودت ضهن لثملابو « ةيفوصلاو

 بهذم اهمهأ ىرغص بهاذم اهيف ترهظو « ةرهدزم ةيهقفلا تاساردلا تلظو

 ىق ةصاخو برغملاو سلدنألا ىف عويذلا هل بتك ىذلا ىرهاظلا دواد

 . مهل لظ ةلزتعملا ىلع ةنسلا لهأل 5 0 نم مغرلا ىلعو . نيدلحوما ةلود رصع

 « مشاه وبأ هنباو ىناسبجلا ىلع وبأ مهسأر ىلع نوقومرم ةمئأ مهنيب رهظو « مهطاشن

 ءارآو ةلزتعملا ءارآ نيب طسوتي ىذلا ىرعشألا بهدذملا 0 نم كئنيح عرفتو

 . ىتالسإلا ملاعلا ىف راشتنالا هل بتنك ىذلاو « ةنسلا لهأ

 مهنكمت تاسارد ءارعشلل نومدقي نويوغللا لظيو «هراهدزاو هطاشن رعشلل لظيو

 « ةيقيسوملاو ةيب ةيبيكرتلا اهرارسأ نم ريثك ىلع فوقولاو هجو ريخ ىلع ةيبرعلا ناقتإ نم

 ةيلامحلا صئاصخلا ىلع مهتاظحالمو نييغالبلاو داقنلا ضال فوقولا اذه ”مسعدو

 .تاعثدأ الو ءارعشلا ةنسل أ ىلع رم رجست ُ اهنكلو نر هيب رع اشنت تنحخأو . ىبرعلانايبلل

 ةيلامحلا اهصئاصخب ةيبرعلا نولشمتي اوناك ذإ « « مكيسفلا نم اكيش مهبيلاسأ ىلع

 امم « ةيفسلفلا ثحابملاو ةيبنجألا تافاققثلا ءارعشلا قمعتو . اًممات الثمت ةيقيسوملاو
 .دعبلاو ةفيرطلا تايسقتلاو ةقيقدلا راكفألا نم ةبصخ رئاخذب لفحت مهرقع لعج ٠

 رهتتشا ىذلا ىرجبيلا ىحو 2 ةيلقعلا تاديلوتلا ةركو مهولا ةجرد ىلإ لايخلا قا

 : ةرصاعملا تافامثلا نم ظح هلع ىلرعلا رعشلل ةيوروملا ةغامصلا لوصأ ىلع هتظفاحمب ٠

 ' ةليخألاو ةسيقألاو للعلا هدنع ترثك كلذلو « ًارفاو ىيورلا نبا ظح ناكو

 ءافلحلا حيدم ىف نوغلابي عارعشلا لظو . همذو ءىشلا حدم ىلع ةردقلاو ةركتبملا

 « ةيبرحلا تالوطبلا :مهحئادم ىف اولجسو « ةيسدق تافص مهيلع نوغبسيل ىح
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 نودرطتسي اولظو . ةعيدب رطاوخ !ىلإ نيذفان لالطألا فصوب اًنايحأ اهيف اوظفتحاو
 . اهيهالمو دايعألاو ةبرضحلا ةعيبطلاو عيبرلافصو ىف اوعستاو «ءارحصلا فصو ىلإ

 ىلإ ىورلا نبا هيف ذفنو « ريقحتلاو نيوهتلا ىلإ هيف نودمعي اوذاكو « ءاجحلا طشنو

 « ءاثرلا مدتحاو « اطشن رخفلا لظو . رخخاسلا ءاجحلا نم ديدج يف ]

 مادقأ ٠ تحت 5 نيح ةرصبلا ىلع اوعجفت اك ءأريرم اعجفت مههئانبأ ىلع اوعدجفتو

 2 ار . هرر و ءاثرلا ثورع نم لع ره ىف ةيثرم فالسعلا نيالو . جنرلا

 لزغلا ءاوس هراهدزا لزغلل لظو . مهتئامدو رضحلا لهأ ةقر مهتاراذتعاو مهباتع

 ىلاعملا قئاقد نم ريثك ىلإ هيف اوذفنو ؛ نجاملا ىداملا لزغلا وأ رهاطلا فيفعلا

 اطاشن دهزلا رعش طشنو . مالا عاتملاب حفطت تايرمخ مهنم ني ريثكلو « ةليخألاو

 عئار فصو ىرتحبللو ءايادحلا عم راعشألاب لسارتلاو ىناهتلا نم اورثكأو . اًنعساو
 + ءانبلا ىف مهخذبو ءافلخللا روصق فصو ىف ةريثكر اعشأ مهو . ىرسك ناويإل

 ديصلاو شحولا فصو نم او ريكأ انك «نيحايرلاو دورولاو ةعيبطلا ف صو نم اورثكأو
 نمزلا نم ىوكشلل اوحستنفو « ىهالملاو اهناولأ تالتخا ىلع ةمعطألاو هبالكو

 نبا دنع ظدحالي ام وحن ىلع ىميلعتلا رعشلإو فوصتلا رعشلو قالخألا فصولو

 , ةيوغللا فراعملل همظن ىف ديرد نيا كنعو « خيرات امهملقن قارتعلا نباو مهلا

 نباو ىبيرلا نباو قر تعسلاو مهجلا ىلع رصعلا قى. ءارعشلا مالعأ

 تحتفتو « دادغبب أشنو دلو لصألا ىشرقف مهحلا نبا امأف. ئرتبؤدنصلاو زتعملا

 جب دي اهيب اميدنو اسيلج لكوتملا هذختيو قثاولاو مصتعملاح دف « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم
 «ىراصنلاو نييولعلاو ةلزتعملا لع موجها ف لكوتملا ءارو عفدنا دقو راعشألاوحئادملا هيف

 اهنم داعو .ناسارخ ىلإ هافن مث ءاماع هسبحب رمأف لكوتملا دنع هب اوعسو «هموصخ رثاكتف

 هراعشأ عورأو . هتياغ نودلتسق هزكلو نييطنزيبلا لاضن قكاريشالا عر من دادغب ىلإ

 ةبالصل هريوضت انجهوت اهريكأو «خرسكلاب سناألا ىلايلو فاطعتسالا ىف همظن ام

 ا وبما» اع أكو و « ىفذلا ران ىلّصو نجس نيح هسفن

 . هسفن سمت نأ ناو ثراوكلا

 و « ًاركبم هناسل ىلع رعشلا لاس « ءىبط نم اًنيماش اًنيبرع ىرتحبلا ناكو
 .صيمح ق ىأو © هترك اذ حرتبست ال تلظ « ةاع فس ةاتفب فرعت بلح

 « "ىئانلا ىنفلا رعش ىلإ عمتساو « عفادم ريغ هرصع ىرعشلا ءاول لماح مامت ابأ
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 ىرتحبلا فكع دقو . هرعش ىف ديعب رثأ اهلا ناك حئاصن ضعب هادهأو « هعجشف
 لزنو « هيحودمت ىلإ ماممو بأ هم دقو . هلثمتيو هسردي ريبكلا رعاشلا اذه رعش ىلع
 دكي ملو . دمتعملا دهع ىلإ لكوتملا دههع نم ىممترلا طالبلا رعاش حبصأو ءارماس
 نمت وهو . هدم هيف غاص الإ انيلاو الو ًاريمأ الو ًاريبيك اًفظو٠ الو ًاريزو كري
 « ىبرعلا رعشلا ىف ىسوملا نفلا ذاتسأ قي دعيو « هرصع ىف ةظفاحملا ةعزنلا نواثع
 عئاور نمد : ينل هرعش ريك أو « هقئاقدو هرارسأ عي عيددج ىلبلع فقو اعأكو

 لرطسألا اهيف رسم د هتدايقب ةيرح 1 دهر رف اينو وانك اد هتحدم هحئادم
 : لزغ هأو « ةيوق هثارمو . فيعض رخف هأو « ءاجطلا ق و اعراب نكي مل ١ ىطنزيبلا

 ناردعلا رهاظم فصو ف ًارهام ناكو « نصفك ى ءاملا قرقرب امك دجولا هذ قرقري
 1 ةعببطلاو ةراضحاو

 8 تناكو «© دال غي أشنو فلو لصألا ىلانود 5 هبا ناكو

 ص 0 تو « ريطتلا ةجرد ىلإ ةيساسحلا ديدش ناكو «بصحلاا نوكي ام عو رأ ةيصخ
 3 هنع نوروز ني ريثك ل هج ام تاط لكو عنيشتي ناكو . ةرياك صيصاقأ هيف هنع

 ىف د درتتو ٠ هوجسي ناك نمل ”ليوو « هنود 0 ,أ لعج امك

 . عاطتساو « نايقلاو ىراوخلا نم تا ريثك ءامسأ كلذكو ني ريثك نيحودمم ءامسأ هناويد
 ضيفت ثارم هأو « انفملسأ اك ءاجملا ىف ديدج ردخاس نول ىلإ ذفني نأ ةيصخلا هتاكاع
 فرطأ نم هتانسه عم هراوحو ىز وتلا مساقلا ىلأل هباتعو « تاعوللاو تارسحلاب
 ةعيبطلاب فغشمي ناكو ةردان ةليخأو ناعم لزغلا ىف هلو « ةيبرعلا ءارعش همظن ام
 . هلو « ماعطلا ناولأو سنألا سلاجم فصو نم رثثكي وهو « ةعئار راعشأ اهيف هلو
 ظ . دهزلا 2 ةعددب اا

 زتعملا ني هللا دبع امأ «٠ بعشلا ءاطخإ نم نينلاسلا ءارعشلا لكز
 كلرتلا هللقو ؛ م اوعأ ةئالث وحن ةفالخلا ىق لظو ة ةفيلخلا نبا هوبأ ناكف
 ىضم اهيفو ءارماس ىلإ دمتعملا امهداعأو .ةكم ىلإ هللا دبع هنباو ةحيبق همأ اوهنو
 ناكو « عيدبلا هءاتك اهمهأ ةفلتخحم تافنصم هلو . تافاثلا لك نم لهني هللا دبع
 ' هلو « هدعب روصعلا اهتامح تاوصأ هلو « ةيقيسوملا تالالا ىلع برضلا نسحي
 ىف هتاسأم تناكو . ىتكملا هنباو دضتعملا فو قفوملاو دمتعملا هيمع ىف ةفلتحم حئادم
 ودو ردتقملا اهالوت نأ ثدح نكلو « ةفالخلا ىف ريكفتلا نع هفرصت ه دمجو هيبأ
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 نوكيو « رتعملا نبال ةعيبلاو هعئلسن ىلع ةلودلا لاجر ند ةريبك ةفئاط عمجَتتو « مالغ

 هيثارمو هحئادم ريخو « هراعشأ ىف ةحضاو ةفرثملا هتئيب راثآو . هفشتح كلذ ىف
 ىنيح ىلإ نيح نم حولي هيفو ريثكر خف هلو « دضتعملا هقيدصو همع نبا ىف همظن ام
 وهللاو لزغلا ىف ةريثكر اعشأ هلو .ةفالحلا ثاريمب مهنم قحأ هترسأ نأب « نييولعلا هوجو

 فصو رثكي امك تاراعتسالاو تاهيبشتلا هرعش ىف رثكتو ء حوبصلا مذو ردحلاو
 . هتال آو هيالكو ديصلا

 شاعو « بلح ىف ىنبرتو أشن هنكاو « ةيكاطنأ لهأ نم ىربؤتنصلا ناكو
 ناكو « حيدملا نم رك : لصوملا ىلع اهيف 0 ناك تارئف الإ اه هتايح

  ىذلا هنطاوم مجاشك نيبو هنيب ةقادص تدّمعناو «هعيشت ىف ولغسي ال ودق ؛ أسرعيش

 نوذف رينو اهتعانصي ةحضاو ةيانع هراعشأ قو . هذاتسأ نم ذيملتلا ةئزنم هنم لزني

 ىلع هعجفتو تيبلا لآ ىلع هؤاكب هيئارم عورأو : ةريثك حئادم هلو « اهيف عيدبلا
 راعشأ هلو « رمحلا فصو نم رثكيو . ةيحيسم ةاتف ىف لزغ هلو. « ليل هتنبا

 لثملا ننرض ىبح ةعيبطلا فصو هب رهتشاو هلغش عوضوم م

 « ةيبرعلا ىف بابلا اذه حتاف دسعيو « تايجلثلاب ريثك ءانغ هلو « هتايضورب
 هتكلمبي دهشي امم « ناذرجلاو رهلاو ديصلاو كيدلا فصو ىف ةعيدب راعشأ هلو
 . ةقيقدلا ةيريوصتلا

 هأو «. دهزلا َْق

 ءافلحلا ءارعش مهتمدقم ىفو « رصعلا ىف ءاجهلاو حيبدملاو ةسايسلا ءارعش رثاكتو
 ٠ ةعيشلا نيب ىح مهحا دم رثكف « مهيديأب ةلوذلا لاومأ تناك ذإ « نييسابعلا

 مهمهأ نمو « ةفالحلا ثاريم ىف هتيب ةيمحأبو هب اوداشأ نيذلا هؤارعش ةفيلخ لكلو

 ريسي ناكف ناورم امأ « ىلوصلا ركب وبأو مجنملا ىحب نب ىلعوبونجلا ىبأ نب ناورم
 لكوتملا لعج ام « ىواعلا تيبلا ىلع نعطلا ف ةصفح ىلأ نب ناورم هادنج ةريس

 مجنملا ىحي نب ىلع ناكو . هراعشأ لقصب هادنج لثم ىدنعي ناكو « هاياطعب هرمغي
 حيدم ى ريثك رعش هلو « ةعساو ةفاقث طقنملا ميدنلل لاثم وهو « ىسراف لصأ نم

 نم لصألا ىكرتلا لوصلا ركب وبأ ناكو . هسفن ومس ريوصت قو ءارزولاو ءافلخلا

 رودصقلاباوبأ جنرطسشلا ةبمعل ى هتراهمو ةعساولا هتفاّقث هل تحتفو « ةباتكو ملع تيب
 لزغ هاو « ئضارلا ةفيلحخلا ى همظن ام هحئادم ريخو « دضتعملا ةفالخ ذنم ةيسابعلا

 مهمهأو « هنع نيحفانم نيعفادم نوفي ىولعلا تيبلا ءارعش ناكو . ريثك قيقر
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 حلاص نب دمحم ناكو .ىرصبلا عمجفملاو ىامحلاو ىولعلا حلاص نب دمحم رصعلا ىف

 ى شاعو هنع افع مث « نوجسلا بهايغ ىف لكوتملا هب جرو « زاجحلاب راث دق
 .قامحلا ناكو . هئاقدصأ ضعب قو هجوز ىف ةفيرط راعشأ هلو « هحدمي ءارماس

 ءاكب اهيف هيكبي ىواعلا رمع نب ىبحيل ةريثك ثارم هلو ةفوكلا ىف نييولعلا بيقث
 ترتكو . هئانبأو ىلع حيدم نم رثكُي ناكو « اًنيمامإ اًنيعيش عّجفملا ناكو . راج

 راعشأ هلف جنزلا بحاص لثم ًارعاش راوثلا ضعب ناكو « رصعلا ىف ةيسايسلا تاروثلا
 ماشلاب رئاثلا ىطمرقلا هّيَوركَز نب ىب#ي هلثمو «بدألاو خبراتلا بتك ىف رودت

 ثيعبلا نب دمع تاروت ءق مأو .نيرحبلاو ءاسحألا بحاص ىلاتحلا رهاطوبأو

 عاطتساو « ناجيبرذأب راثف ثيعبلا نبا امأ «فل د ىبأ نب زيرعلا دبع نب ركبو
 ىلأ ديفح امأو . . هنع وفعيف هرعشب هبضغ لك نأ لكوتملا ىلإ ًاريسأ هب نأ ني

 داوق اهب د دهتي ةفلتخم راعشأ هلو « ناهفصأو ناذم» نيب لبحلا لامعأب رائف فلد

 ءارعش ةطرفم ةرثكر شكسيو . ةريطخ هيك  هومجاه نإ مهرذنيو دضتعملا
 « ديرد نباو رهاط ىلأ نباو ريصيلا ىلع وب أ مهتمدقم قو « داوقلاو ةالولاو ءارزولا

 دقفو لزغلا ق ةفيرط ناعمو تابعادم هاو ناقاخخ قَد هدو َْى : ةريثك حئادم ملوألو

 . ةعذال جاهأ هآو « ءارزولا ىف 0 رهاط ىلأ نبالو . هتحخوخيشو هرصب

 دقو هيف هتروصقعب ةصاخو « زاوهألا ىلاو لاكيم نبال هحئادمب ديرد نبا رهتشاو

 ىصخشلا ءاجملا لظو « لبقلا ءاجملا رصعلا ىف.دمخو . ًاراركتو ًارارم تحرش
 ىرتحبلاو لكوتملا عم هريخو « ىرمْيّصلا رصعلا ىف نيئاّتجهلا ربكأ نمو « اًمدتحم
 ناسل لك ىلع تراد دقو « ىنودمحلا ءاجحلا ىف هنم ًازخخوو امالبإ دشأو . روهشم

 رصعلا ا نيخأ نب ديعس ةاشو برح نبا ناسليط ف هيجاهأ هرصع

 ًاريزو الو ةفيلخ كري دكي مو : ةريثك جاهأ هيبأ ف هلو : ماسي نبا عزانم ريغ

 ٠ . هئاجه مسي هيوكلي نأ نود هرصع ًاريبك الو ًاريمأ الو

 داري دع رس ا> ىذا لزغلا لظيو « هتارعاشو لزغلا ءارعش ركيو

 2 نم تاريثكو « طاسوألا "لك ف لزغلل _نومظانلا ريكيو « حيرصلا ىداملا لزغلا

 يا لزغلا ءارعش رهشأو « همظن ”نقتيو ”هنتمظْنتي نك رصعلا ىف ىراوحلا

 2 ىف اتاك دلاخ ناكو ةرعاشلا لضفو ىرهاظلا دواد نب دمحمو بتاكلا ديزي نيا

 امأ ٠ آدبأ مررت ال ئماظ 0 اهيف روصي ةريثك ةيلزغ قئاقر هلو « نيواودلا
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 نم لضف تناكو « رهاط ىن ىنطالفأ هلزغو اًيرهاظ اًمهيقف ناكف دواد نب دمحم
 ةريثك تالسارمو تابتاعم الو « اهرصع ىف ىراوخلا رعشأ ىهو « ةرصبلا تاداوم
 ع نوهّلاو وهللا ف سمغني ءارعشلا نم ريثك ناكو . ديمح نب كيعس عب
 ةعالخ مهرتكأ نمو نيساخعنلا رود ىفو تاناحلا ىو تارايدلا ىف نوقفارعي اوناكو
 هتايلزغ ىف عيشتستو « لصألا ىسراف وهو « ةفيلخ ريغ نيسحلا مداؤو . عيبرلا نبا لضفلا نب سابعلا نب هللا دبعو ىبمجر بلا لبسشلا وبأو كاحضلا نب نيسحلا انوجيو
 . هحور ةفخ ق الو ةبوذعلا كلت ىف لئبشلا وبأ هقحلي الو « ةطرفم ةبوذع هتايرمخو
 هلو « نوهغاو ةعالخلا ىف فرُسُمي عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبع ناكو
 ءااحضلا نب نيسحلا رعش لثم هرعشو « ًاديدش مايه اهب ماه ةينارصن ىف راعشأ
 اهبر فرعتو شيعلا فظش ىلع شيعت تناك ىلا ةماعلا بولق ىلإ مهنم برقأ اوناكو ء فوصتلاو دهزلا ”ءارعش نوجملاو رمحلا ءارعش لباقي ناكو . ىيسوملا رفا
 رثاكتيو ةفوصتملا. رثاكتيو « ةدهاز راعشأب نوريثك ىننغتيو « ناعلاو رسلا ىف هيقتتو
 .هسفن ىف لثمت ىذلا جالحلا رهظيو . ةيلعلا تاذلا ى ءانفلاو ةيهلإلا ةبكلا ىف قرع
 ىف ىناسنإلا حورلا وهو توسانلا داحتاو هللا هيزنتب هناميإ عم « ةيهلإلا ةقيقحلا
 نم هيف امو نيساوطلا هباتك كلذ روصي اموحن ىلع ىمذ إلا حورلا وهو توهاللا
 اًعيمج نايدألا نأو ةيدم#ىلا ةقيقحلا ةركفل ”دعأن م لوأ وهو ,داحنالا اذه نع ثيدح
 هفوصت ناك ذإ « هولغ ولغي ال قوصلا ”ىلبشلا ناكو . هلالج * لج هللا ىلإ ىدؤت
 ناك كلذ عمو « دوهشلاو داحتالا راكفأ هسفن نع "مك هلسي اب عاام
 تاذلا ىف ءانفلا ةركفب نمؤي ناكو « تاماقملاو لاوحنألا نع ثيدحلا نم رثكي
 . كهل ناكو ء ديصلاو درطلا ىف نومظني نوريثك ءارعش رصعلا ىف اناقليو . ةيلإلا
 . ءارعشلا مهعمو بكاوم ىف هيلإ نوجرخي اوناكو « م وقلا ةيلعو ءارزولاو ءافلخلل اًمعاتمو
 اك « هوتعن الإ هحراوج نم احراج الو ديصلا ىراوض نم اًنيراض نوكري ال اوداكو
 «زوإلاو ريطلاو هبنارأو هماعنو هئابظو هرقب و هناريثو هنتأو شحولا رمح نم ديصلا اوتعن
 ءارعشلا مهأ نمو .قدنبلاو كابشلاو خاخفلاو ماهسلاو لْبَتنلا نم هتال 1 اودعن لثملابو
 ناكو «ةازتعملا نم ناكو « “ىشانلا سابعلاوبأ صتّققلاو ديصلا فصوب اوفغش نيذلا
 هباتك عنص ف هراعشأ ىلع مجاشك دمتعا دقو « اعراب ًارعاش ناك امك ادقانو املاع
 راعشأ هلو : ديصلاو درطلا ىف همظن ةرثك ىلع حوضوب لدي امج دراطملاو دياصملا
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 اوذاكو دسألا فصو ىف اًمضيأو ريطلاو نيهاشلاو ةازبلاو بالكلا فصو ىف ةعيدب

 ءارعش ةصاخو « ةيبعشلا تاعزنلا ءارعش رصعلا ىف رثكيو . هديصب اليوط نورختفي

 « ديدش كّنض نم اهيف ىرجي امو ةايحلا قيض اوروص نمت مهريغو نيدكملا سفؤئبلا

 ىلع براضلا ىكمربلا ةظححج ىرابي الو . ةيلزدروص ى قماحتلا نوريثك روصو

 .نيدسافلاماكحلا ىلعهطايس بّصام ًاريثكو «ةماعلا ةقبطلا ةساعتريوصت ىف -روّّطلا

 ع اسوا بتتكي الو أرقي ال اًنيمأ ناكدّمف ةقبطلا هذه ئزرأ ربحا لثمبو

 . ًاديدش اًسفغش هراعشأب نوفغشي ةرصبلا ىف هونطاوم ناكو

 , ةطشان ةمجرللا ةكرح تلظ دقو « اًميظع ًاراهدزا رثثلا رصعلا ىف رهدزاو

 برعلل فوسليف لوأ ىدنكلا رهظو « راثآ نم مجًرُشت ايف قسانتلاو ءاوتسالا عاشو

 ةيبرعلا لشمتي ناك ذإ ًازاتمم ًارئانو ًارعاش ناكو « ةفسلف ةملكل قيقدلا ىبعملاب

 ةغالبلا ريباعم ىف لداجتت ةفلتخم تائيب تذخأو . اًمعراب الثمت اهصئاصخو اهقئاقدو

 هاشم ديدجتلا ىف طرفت ةئيبو « نويوغللا اهلّثم ةظفاحم ةئيب كانه تناكف « ةيبرعلا
 حاجنلاو دادسسلا اهل بتلك ىلا ىهو « نوملكتملا اهلّدثم ةلدتعم ةثيبو ؛ نومجرتملا

 نويوغللا ىلبأو . ةينف سيياقم نم ىنرعلا نايبلاو ةغالبل عضو امو ظحاحلا اهلثميو

 هباتك ىف ةبيقق نبا مهب رثأتيو رعشلاو ةغللاب ءايدألاو ةئشانلا فيقثت ىف امسح ءالب

 نب مهاربإ فئصيو . هب نودتهي باتكلل [نارن هعضو ىذلا « بتاكلا بدأو

 ةفسلفتملاو نيمجرتملا ةئيب لواحتو . ةباتكلا تاودأو ةغالبلا نيزاوه ىف ةعيدب ةلاسر ريدملا

 ىف بتكيو « ةينانويلاسيياقملا موضع رثثلا ىف ةيبرعلا ةغالبلا سيباقمل اًعيرشت عضن نأ

 . ةباطحلا باتكىلإماكتحالا دنع فقيالو «نايبلا همجو ىف ناهرملا» هباتك ب هو نبا كلذ

 دعب و هرصع ءابدألا نأ ريغ . لدحلاو قطنملا ىف هيباتكىلإ اًمضيأ مكتحي لب ؛وطسرأل

 ىبدألا اهقوذو ةيمالكلا ةسردملا جهنم مهنيب داسو « هجهنمو هباتك نع اوروزا هرصع

 . نكلو «رصعلا ىف ةباطخحلا تفعضو . ليثمت ريخ هتاباتك ف ظحاحلا هلّتثم ىذلا ماعلا

 - مهر شتنت تذخأو « ةفوصتملا ىديأ ىلع اًمارطضا تدادنا لب « فعضت مل ظعاوملا

 تاذل نم اهبلاطمو سفنلا تاوهش عمق ىف مههداهج روصت ةريثك صيصاقأو تاياكح

 « ذئنيح ىبعشلا بدألا بورض نم اًيرض تحبصأ ثيحب سانلا اههوادتو « ةايحلا

 نِإف ءبسحف كلذ سيلو . هرابخأو مهتامارك نع ةريثك تاياكح مهنع اولوادت اك
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 وحن ىلع راعشأ نم بتك ام بناجي ة ةيرنن تالاقم هفوصت ىف بتك ةفوصتملا ضعب
 نيملكتملا نيب رصعلا ىف تارظانملا 59000 عا قيشاوطلا :تقاتك ف لف حالو اه
 نب ىبمو ىاريسلا هللا دبع نب نسحلا ةرظانمم .« ءاهقفلا نيب كلذكو
 تحبصأ امنأكو . نييوغللا تارظانم لثملابو ؛ ةروهشم قطاملاو وحنلا ىف سفوي
 ,« ضنئقّدلاوأ درلا مماب بتكلا ن ٠ ريثك نودسعتيلاو ح ةيركفلا رصعلا ةغل تارظانملا
 دادضألاو نساحملا ىباتك ىف تو تاو رابعاو صصق ف حورلا هذه تعاشو
 ةيمالسإلاو ةيب رعلا تافاقتثلا امهيف ى تلت «ناسيفن ناباتك امهو ؛ ىواسملاو نساحاو
 لظت نأ ىعيبطو . نانودلاو دنملاو سرفلا نع ةريثك ةيصصق تا اروثأمو ةيبنجألاو

 رصعلا باّدتك اهيلإ بذجت نيواودلا تناك دف رصعلا ىف ةطشان ةيناويدلا لئاسرلا
 بيصخلا نب دمحأو لكوتملا ريزو ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع لاثمأ نم نيعرابلا
 نب هللا دبع نب دمحم لثم لئاسرلا كلت ةباتك ىف ةالولا ضعب غينو . رصتنملا ريزو
 نم بتاك ىتراو ٠ كلملا دبع نب ديعس ىدتهملا ده») نيهيانلا اهباتك ن ٠مو © رهاط
 ناكو « بهو نب ناملس وه ةفيلخحلا اذه رصع ى ةرازوأا ةبترم ىلإ نيقومرملا اهباتك
 عجسلا عيشيو . باّستكلا ىهباتو ءارزولا رابك نم مساقلا هديفحو هللا ديبع هنبأ
 ةماع ةرهاظ خيراتلا اذه ذنم حيصيو « ردتمملا رسدعل ةيناويدلا لئاسرلا ىف
 3 اهرول اهطاشن ةيناودخإلا لئاسرلل لظيو . هفراخزو هيسشو نم ةلاسر ولخت ال
 .ضعب اناقاتو « ًاركبم مسا اهيف عيشيو « هيف هكراشتو الإ رعشلل ادعوضوم كرت الو
 ءاجه اهلك ريصبلا ىلع ىبأل ةليوط ةلاسر اهنم « اصااخ انعجس' ةعوجسم لئاسر
 عيشمي ال م ركم نبا ناكو . ةيصخخشلا هلئاسر ىف عجسي ءانمسسعلا وبأ ناكو . ريرمإ
 اهيسشود ايف وأ ظفللا ءافطصا ىف ءاوس ةراتخم ررد اهنأك هظافلأ نكلو « هلئاسر ف عجسلا
 فنخعتي ناك اهيب هلئاسر ف ؛ عجسي بهو نإ ناملس نبدمحأ ن اكو . عنب ,ابلا فرخز نم هب
 ظحاتللا ناكو ؛ ةيبدألا لئاسرلا ةباتك طشنتو .زتعملا نبا هلثمو ؛ 5 ىلأ نبا هنم
 ةفيرط ةلاسر ى زتعملا نبا دجن نيح ىلع « جاودزالا بواسأ ازئيف عيشي
 كلذ نأكو . هفراخزو عيدبلا ناولأو عج ةحشسلاب 0 دادغب مذيوا ءا داع اهيف حدمب

 تناكأ ءاوس لئاسرلا عيمج ىف نر نرقلا رخاوأ عم ميس عجسلا نأب اصاهرإ 2

 . ةيناويد وأ ةيناوخإ وأ ةيبدأ
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 ديعسو ةبيتق نباو ظحاحلاو ىلوصلا سايعلا نب ميهاربإ رصعلا ىف باتكلا مالعأو

 ْ ترهظو « دادغبب أشنو سايعلا نب ميهأر اربإ دلو دقو . ةباوث نإ سابعلاوبأو كيم نبا

 نيداود ىف لمعي لظو « لهس نب لضفلا نيواودب قحتلاف « ةركبم بدألا لياخم هيف
 هنع افعو « هنجسو قثاولاو و مصتعملا ريزو تايزلا نبا هبكن ىح اهتايالوو ةلودلا

 نيواودو لئاسرلا تاويد ةَدَلَتَف ءايندلا هل تمستيا لكوتملا دهع ناك اذإ ىح « قئاولا

 ءايلوأل دوو حوتفو تاروشنم نم لكوتملا نع ردصي ام لك بتكي لظو « ةفلتخم

 هتيانع روصي“ وهو « ىربطلا هب ظفتحا هلك كلذ نم ريثكو . دايعالاب تائنهثو دهعلا

 دقو « طارفإ نود عيدبلا ناو 1 ضعب مادختساو ظافلألا ءافطصاو تارابعلا عيطقتب

 ةفاقث ىلع لدي ٠٠ هتاديمحت قو . عاجسألا ضعب بالتجا اًننايحأ كلذ ىلإ فيضي

 «ءادألاو سرحلاو توصلا ىف ةقيقد تانزاوم هتارابع نيب نزاوي ناكو . ةحضاو ةيلازتعا

 صعب و دقو « تانجو ناسللا هتاباتك قورت ى ىح « هيناعم ةيانعلا لشأ ىبعي ناك امك

 . اصلاخ اهجس هدنع عطقلا

 أشن دقو « ةبطاق هيبرعلا بانك ربكأ لب « رصعلا باّنتك ربكأ ظحاحلاو

 بهذم نيناو لب رق لعل وقل « فراعم نم اهيف ناك املك لشثمو ةرصبلاب

 هتاباتك حوضو ىف ق ىرابي ال وهو . هيلإ ةبسن ةيظحاحلا| ا هسفنب مئاق ىلازتعا

 هعمتجم هلامعأق رود لقو . اهمئاقدو اهتايفخ طاينتساو « ىلاعملا ق ديلوتلا ىلع هتردقو

 عاطتساو « ةلماك ةيانع هتغايصي ىدسعُتي ناكو . ايندلاو ىطسولاو ايلعلا هتاقبط عيمدج

 اسناد ؛ جاودزالا بولسأ دصتتنو « ا ىنذلا هبواسأ ةيبرعلا ىلع ضرفي نأ

 عم ع هراثآ عيمج ى هعاشأو هب كسمتسا ىذلا وه هنكلو « هريغ دنع تامدقم هل

 دقو . َىراَمْلا هلمي ال ىتح- ةريثكلا تادارطتسالا عمو اهب زيمتي ىلا ةباعدلا حور

 ماظنلاو دبعم ةرظانم ترتخخاو تارظانملا لوألا نوللا : هتاياتك نم ناولأ ةسمحت تضرع

 . هلمخ نم كشال ىهو«فصنو دلج وحن هيف تلتحاو ناويحلا هباتك لئاوأ ىف اهعضو ىلا

 ىف هتراهمي ةلفاح ىهو ةيصخشلا هلئاسر ىناثلا نوالاو .هبولسأو هتغايصب اهعيمج ذإ
 . ةرهابلا ةيبدألا هائاسر ودو ثلاثلا نوللا اهلثمو . هبولسأ لامجو راكفألا طاينتسا

 ناك امك ًازاتمم اصاصق ناك ذإ « رداونلاو صصقلا امه سماخلاو عبارلا ناذوللاو

 ظ . رداوتلا درس ىف اعراب

 مكحب وهو « ةبيتق نبا ظحاحلا دعب رصعلا ىف رهظ ىبدأ فّؤم ربكأو
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 بهلأ ىلا هطايسب رهتشيو ةيدقنلا هئارآ ضعب ىف (ًظفاحم ودبي ةينيدلا هتفاقث

 ىف لواح هنأ انيأر ىف مهدض اهذختا ىلا ةيبرحلا هتحلسأ مهأو « نييبوعشلا روهظ اهب

 ةينانويلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاو ةيمالسإلا تافاقثلا نيب جزملا «رابخألا نويع » هباتك
 كانه سيلف « برعلاو نييبوعشلا نيب فينعلا عارصلا هب طقسأ اًنجزم ةيدنهلاو

 ةفاقث ىه لب « اًنيبرعوأ اًنيمالسإ وأ اًنينانوي وأ اًديدنه وأ القتسم اًنيسراف ىمسي ام
 . ةينيد تافاقثلا لكف « باتكلا لهأ دنع ام اًضيأ لمشت ةفاقث ىهو « ةدحاو

 ثيحب « ةبيتق نبا اهغاص ىلا ةديدحلا ةروصلا هذه ىلإ ليحتست ةيندمو
 حبصأ برعلا ىلع هب رختفت تناك ام لكف « ةيبوعشلا توص تفصح

 حوضولاب زاتمي عصان ىبدأ بولسأ ىف كلذ ةبيتق نبا غاصو . ةيبرعلا ميمص نم

 لاسرتسالاو اًنايحأ ظحاجلل ةاكاحم جاودزالا مادختساو ةنيصرلا ظافلألا باختناو

 هبشتيو « فلكت ىأ نود نكلو « هناسل ىلع عجسلا ىرج دقو ٠ ىرخأ اًنايحأ

 . رداونلا ضعب داريإو لزملاب دحللا طلخ ىفو عقاولا لقن ىف اًنايحأ ظحاحلاب

 همجنقلأتو نيواودلاب قحتلاو هفيقثتب هوبأ ىدع « ىسراف لصأ نم ديمحن بديعسو
 ضعب ىلع ىربطلا ”صنيو « نيعتسملا رصع ىف لئاسرلا ناويدل سيئر حبصأ ىتح اهيف
 اهعيطقتو هظافلأ باختناب ةيانعلا دشأ ىنعُي ناكو « ةيناويد لئاسر نم هبتك ام
 « اًعجس مالكلا حبصي ىّتح عيطقتلا» لباقتلا لماكتي دقو « تاملكلا لباقتو
 سحنو « هانفصو ىذلا بولسألا سفنب ةيناوخإ لئاسر ةيناويدلا هلئاسر بناحيب هلو

 . هلامجو ريبعتلا ةقد عم « هتفارطب عوري ةيلقعلا ليحلا نم

 نيواود ف تلمع « ىحينم اهلصأ ةرسأ نم ةباوث نب سابعلا وبأو
 ثلاثلا نرقلا ضصتنم ىف اهدارفأ نيب نم وه ريم « ةيسابعلا ةلودلا
 ةسايرل ريتخا ىّبح اهيتارم ىف دعصي لاز امو « ةلودلا نيواودب قحتلا ذإ ىرجملا
 داسف روصي وهو « قفوملا نع هبتك ةالولا دحأ ىلإ فيرط دهع هلو « لئاسرلا ناويد
 «« ةفلتخم ةيناوخإ لئاسر هلو « ةبسحلا بحاص لمع روصي امك « ذئنيح مكحلا
 ةدام هيلإ اًءفيضم عجسلا حضتي امك داخلا روعشلاو طرفملا سحلا اهيف ئمضتي

 . ةعيدب ةيريوصت





 تاعوضوملا سرهف

 هيبه ىلا لل ل ل ل ل ىلا ل . .  ةهشق#

 ن4 .0 .0 20 ل. . ةيسايسلا ةايحلا : كولا لصفل
 ١ - كا 0ك ءاليتسا 3

 /١ . : 1 1 . ةفالحلا روهدت ل#

 1 , . ٠ . . . .ه 0". جنزلا ةرود اس“

 لذلا . ل ىلا  .ا ءءء . 0 . ١ ةطمارقلا ةروث عك
 3 لا ل لا لا لا لا ١ ةفلطخم ثادحأ وه

 015 هس <(. .2 . . .  ةيعاتجالا ةايحلا : ىناثلا لصفلا
 هلا ىلا ل ل ل ل عمتجما تاقبط-١ 7

 / . ا. .0 . 0. ىهالملاو فرتلا»و ةراضحلا-؟

 م . 0.0 .ى, ىلا . 00 .  ءانغلاو ىراوخلاو قيقرلا+
 0.  4١ لا لا ىلا. . ةقدتزلو ةيبوعشلاو نلا-؛
 هلال نايا يي لو . 0.  فوصتلاو دهزلا-ه

 اله .  .  .  .  . 1١6 «ةيلقعلا ةايحلا : ثلاثلا لصفلا
 ١١8 3006000. د 1 ب ةنملعلا ةقرخلا با“

 ا[88: هد ا د . فسلفتو ةكراشمو لقن : لئاوألا مولع - ١
 .٠.0.7 ١45 خيراتلاو دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع ا"
 0006 . 2.0 20 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع - 5
 14 3 : . : ىرعشألا بهذملا قاثبناو لازتعالا  ه

 © مه 18١0 20.20.20 . 0 .  رفشلا طاشت : عبارلا لصفلا
 ل 0 ا 0 ةيب رعلا رارسأب ءارعشلا ملع

 1/1 20 0 ا لاا ل0 00 ةيصخخ ةيلقع رئاخذ سلا
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 ةحفص ظ ظ

 "١١ .0 .0 . 0.2 .  ةعدقلا تاعوضوملا ق ديدجتلا_ م ©

 3386 م ل ل ل, ةديدطلا تاعوضلا ردك

 ؟5 : ه ّ 1 5 . ىميلعتلا رعشلا ومب ب

 أ مول ام .  .  . : :٠  ءارعشلا مالعأ : سماخلا لصفلا

 5؟هه ا. با ل : . مهحللا نب لعبا

 5 ص ع ع جس سن ه4 ع وي فوم دا

 يري 0 اا ا ا ىيورلا نيا

 (15458 0 ع علا لل لال سل ما ل رمل نبا -

 810/  ي ل لا

 555 7 ال”"4 و : ءاجشهاو حيدملاو ةسايسلا ءا ءارعش : .: سداسلا لصفلا

 « طمسلا وبأ بونملا ىبأ نب ناو رم : نييسايعلا ءافلخللا ءارعش - ١

 51١50 .0 .0 .0 .  .لوصلاركبوبأ ء ىجنلا حي نإ ىلع

 00 « ىولعلا ىناّمحلا « ىولعلا حلاص نب دمحم : ةعيشلا ءارعش ا!

 11/1 : َ ه : : : . 2 ىرصبلا . ظ

 نب ركب « ثيعبلا نب دمحم : ةيسايسلا تاروثلا ءارعش ع

 5 يل ا ا يا فلد ىلأ نب زيزعلا دبع

 7 ني ديه ؛ ريصبلا ىلع وبأ : ةاوقلاو ةالولاو ءارزولا ءارعش 4

 ا دا م . 2 .  ديرد نبا « رهاط ىبأ

 14 8 . . ماسي 0 2 لودمحلا| « ىرميصلا : «اجهلا ء ءارعش  ه

 441-015 .0 .0 .0 20 ءارعشلا نم فئاوط: تا

 نب دمحم « بتاكلا ديزي نب دلاخ : هتارعاشو لزغلا ءارعش - ١

 5517" : 1 . لضف ١ ىرهاظلا 0

 598 د 3 نب را سابعا نب هللا دبع « ا



 ليشلا 7 جالحلا ., فوصتلاو دزلا ءارعش سا

 ربكألا ء«ىبئانلا سابعلاوبأ : ديصلاو درطلا ءارعش -
 ىزرأ زبخلا « ةظحج : نوييعش ءارعش - ه

 رينلا طاشن : نماثلا لصفلا
 ٍ ندلاووظتادب
 قوصلا رثنلاو ظعاوملاو ةباطخللا - ؟

 تارظانملا 5

 ةيناويدلا لئاسرلا س
 . ةيبدألاو ةيناوخإلا لئاسرلا

 باتكلا مالعأ : : عساتلا لصفلا

 دا دمحم نب سابعأا نب ميهارب اربإ ١-

 لظحاىلا - ؟

 ةيستق نبا |

 لمحت نيب كيعرس ع
 ةباوث نب سايعلا 0 0

 عما

 ةحفص
1/1 

1.2 
44 

 0/1  هآإا“

 هل

 هى

 2 ما“و

 همو٠

 هك

 540 ه4

 هال:

 ةهممأ/

 51١

 نا

 ريل

 "من١54 6م



 ةينارقلا تاساردلا ف

 ةساردو ضرع : راصق روسو نمحرلاةروس
 تاحفص 1٠84 ىلوالا ةعبطلا

 ىبرعلا بدألا خيرات ىف
 لهاجلا رصعلا ٠

 ةحفس 5*4 ةسداسلا ةعبطلا

 ىمالسالا رصعلا ٠
 ةحمص 1١"14 ةسداسلا ةعبطلا ٠

 لرألا ىتانفلا ريضلا" و
 ةحمسص 6١/5 ةسماخلا ةعبطلا

 ةيبدألا تاساردلا ةبتكم

 ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا ه
 ةحفص ه7 4 ةنماثلا ةعبطلا

 ىبرعلا رثتلا ف هبهاذمو نفلا ه

 ةحفص 14٠٠ ةعباسلا ةعبطلا

 ىومألا رعشلا ىف ديدجتلاو روطتلا ٠
 ةحفص 14٠ ةسماخلا ةعطلا ْ

 رصاعملا ىلرعلا رعشلا ق تاسارد م

 ةحفص 7901 ةعبارلا ةعبطلا
 ثتيدحلا رصعلا رعاش قوش ه

 ةحفص !؟85 ةسداسلا ةعبطلا 30

  رصم قر صاعملا ىبرعلا بدألا ٠
 تاحفص ٠١8 ةسماخلا ةعبطلا

 ثيدحلا رعشلا دئار ىدورابلا ه
 ةحفص 777 ةيناثلا ةعبطلا

 « هجهانم « هتعيبط : ئندآلا ةثفللا ٠

 هرداصم « هلوصأ
 ةحفص << لوألا ةعبطلا

 ةيدقنلا تاساردلا ىف

 ىبدألا دقنلا 6 د

 ةحفست 76٠ ةئلاثلا ةعبطلا

 هدعنو رعشلا ف لوصف هم

 ةحفص "7 ىلوالا ةعبطلا

 ةيوغللاو ةيغالبلا تاساردلا ىف

 خيراتو روطت : ةغالبلا ه
 ةحفص ٠١ ةيناثلا ةعبطلا

 هحفص ؟ا/1 ةيناثلا ةعبطلا

 ىبرعلا ركفلا غباون ةعومجم ىف
 ] نودي ز نبأ ه

 ةحفص ٠١١١ ةعباسلا ةعبطلا

 ىنرعلا بدألا نونف ةعومجم ق

 اثرا د
 تاحفص ١٠م. ةيناثلا ةعبطلا ظ

 2022 ةماقملا ه
 ةحفص ١1١51 ةيناثلا ةعبطلا

 دقنلا ه

 ةحفسص ١١7 ةثلاثلا ةعبطلا

 ظ ةيصخشلا ةمجرتلا ٠
 ةحفص 17١م4 ةيناثلا ةعبطلا

 تاللحرلا ه
 ةحفص ١174 ةيناثلا :ةعبطلا

 ققحملا ثارتلا ىف
 ديعس نبال برغملا ىلح ىف برغملا ٠

 ةحفص 44 ةيناثلا ةعبطلا - لوألا ءزجلا
 ةحفص 61/1 ةيناثلا ةعبطلا - ىناثلا ءزجلا

 دهاج نبال تاءارقلا ف ةعبسلا باتك 5

 ةحمص 8 لوالا ةعبطلا

 ًارقا ةلسلس ى .
 دامعلا -

 ىبرعلا رعشلا 5 ةلوطبلا +


